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EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. panee merkille, että vaikka talous- ja rahoituskriisit edellyttävät parempaa toimintalinjojen 
koordinointia useilla eri alueilla, on myös oleellisen tärkeää säilyttää selvä käsitys 
toimivallan jaosta Euroopan unionin monitasoisen hallinnon järjestelmässä ja tehdä 
päätökset kaikkein soveltuvimmalla tasolla ja mahdollisimman lähellä kansalaisia;

2. korostaa, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet, jotka on kirjattu Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklaan ja pöytäkirjaan N:o 2, ovat luonteeltaan yleisiä ja 
perustavanlaatuisia ja toimielimiä velvoittavia niiden kaikessa toiminnassa, lukuun 
ottamatta ainoastaan sitä, että toissijaisuusperiaatetta ei sovelleta niihin harvoihin 
alueisiin, jotka kuuluvat unionin yksinomaisen toimivallan piiriin;

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että jäsenvaltioiden parlamentit osoittavat yhä enemmän 
kiinnostusta näiden periaatteiden asianmukaiseen soveltamiseen unionin toimielimissä; 
toteaa, että tästä osoituksena on, että vuonna 2011 Euroopan parlamentti vastaanotti 
77 perusteltua lausuntoa, joissa väitettiin, että lainsäädäntöesitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja 523 muuta lausuntoa, joissa arvosteltiin muun 
muassa suhteellisuusperiaatteen noudattamatta jättämistä; ottaa huomioon, että vuonna 
2010 vastaavat luvut olivat 41 ja 299;

4. toteaa, että toissijaisuusperiaate on poliittinen ohje vallankäytölle unionin tasolla; pitää 
valitettavana, että näin ollen tuomioistuin ei kyseisessä järjestelmässä voi velvoittaa 
noudattamaan toissijaisuusperiaatetta;

5. panee toisaalta merkille, että perussopimusten mukaan Euroopan unionin tuomioistuimella 
on oikeudenkäyttövalta ”perussopimusten tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön 
rikkomisen” perusteella ja että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaan 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate kuuluvat näihin oikeussääntöihin; panee merkille, 
että myös näiden periaatteiden noudattaminen kuuluu unionin säädösten pätevyyden 
oikeudellisen tarkastelun piiriin;

6. korostaa kuitenkin, että kun tätä noudattamista tarkastellaan monimutkaisissa 
taloudellisissa yhteyksissä, tuomioistuin rajoittaa tarkastelunsa toimintaperusteisiin, jotka 
on esitetty kyseisen säädöksen johdanto-osassa ja perusteluissa, ja katsoo, että hyväksytyn 
toimenpiteen lainmukaisuus on kyseenalainen ainoastaan silloin, kun toimenpide on 
selkeästi epäasianmukainen niiden tavoitteiden kannalta, joihin toimivaltaiset toimielimet 
pyrkivät;

7. panee merkille, että toissijaisuusperiaate sellaisena kuin se on muotoiltu 
perussopimuksissa, sallii unionin toimet vain siinä tapauksessa ja vain siinä laajuudessa
kuin jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, 
mikä tarkoittaa, että ”toissijaisuustarkastus” sisältää tietyssä määrin 
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”suhteellisuustarkastuksen” ja korostaa siten näiden kahden periaatteen toiminnallista 
täydentävyyttä;

8. pitää valitettavana, että vuonna 2011 komissio sai vain vähän parlamentin kysymyksiä 
(32 yli 12 000 kysymyksestä) asioista, jotka liittyvät toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden noudattamiseen, ja kehottaa jäseniä käyttämään enemmän tätä 
parlamentaarisen valvonnan välinettä;

9. panee merkille, että vuonna 2011 komissio sai 64 toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamista koskevaa pöytäkirjan N:o 2 mukaista perusteltua 
lausuntoa, mikä merkitsee huomattavaa lisäystä vuodesta 2010; kiinnittää kuitenkin 
huomiota siihen, että yksikään komission ehdotus ei saanut riittävän montaa perusteltua 
lausuntoa, jotta olisi voitu käynnistää pöytäkirjan mukainen ”keltaisen kortin” tai 
”oranssin kortin” menettely; 

10. panee merkille, että jäsenvaltioissa, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 
Alankomaissa, ollaan yhä enemmän huolissaan siitä, että Euroopan unionin toimielimet 
sekaantuvat liian usein jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin.


