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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad nors dėl ekonominės ir finansų krizės reikia geriau koordinuoti įvairiausių 
sričių politikas, taip pat labai svarbu ir toliau aiškiai suprasti kompetencijų pasidalijimą 
Europos Sąjungos daugiapakopio valdymo sistemoje ir priimti sprendimus tinkamiausiu 
lygmeniu ir kuo arčiau piliečių;

2. dar kartą tvirtina, kad Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje ir šios sutarties protokole 
Nr. 2 įtvirtinti subsidiarumo ir proporcingumo principai yra visuotiniai ir esminiai, 
įpareigojantys institucijas visoje jų veikloje, išskyrus vienintelę išimtį – subsidiarumo 
principas netaikomas tose retose srityse, kurios priklauso išimtinei Sąjungos 
kompetencijai;

3. palankiai vertina tai, kad valstybių narių parlamentai vis labiau domisi tinkamu Sąjungos 
institucijų šių principų taikymu. Tai patvirtina faktas, kad 2011 m. Europos Parlamentas 
gavo 77 pagrįstas nuomones, kuriose teigiama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto 
projektas neatitiko subsidiarumo principo, ir 523 kitus dokumentus, kuriuose, inter alia,
kritikuojamas proporcingumo principo nesilaikymas, tuo tarpu 2010 m. pagrįstų 
nuomonių ir kitų dokumentų skaičius atitinkamai buvo 41 ir 299;

4. pabrėžia, kad subsidiarumo principas yra politinės gairės dėl įgaliojimų vykdymo 
Sąjungos lygmeniu; apgailestauja, kad todėl nėra galimybės teismo sprendimu užtikrinti 
privalomą principo toje sistemoje taikymą;

5. kita vertus, pabrėžia, kad pagal Sutartis Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi 
jurisdikciją remiantis „Sutarčių ar kokios nors kitos teisės normos, susijusios su jos 
taikymu, pažeidimu“ ir kad pagal Europos Sąjungos sutartį subsidiarumo ir 
proporcingumo principai priklauso šioms taisyklėms; pažymi, kad todėl teisminė Sąjungos 
aktų teisėtumo kontrolė apima šių principų laikymosi sritį;

6. vis dėlto pabrėžia, kad norėdamas išnagrinėti principų laikymąsi sudėtingų ekonominių 
aplinkybių atžvilgiu, Teisingumo Teismas apriboja savo veiksmo priežasčių patikrinimą 
priežastimis, nurodytomis konstatuojamosiose ir aiškinamojoje atitinkamo teisės akto 
dalyse, remdamasis tuo, kad šiomis aplinkybėmis priimamos priemonės teisėtumui įtaka 
gali būti daroma, tik jeigu priemonė akivaizdžiai netinkama kompetentingų institucijų 
ketinamo siekti tikslo atžvilgiu;

7. pastebi, kad pagal Sutartyse apibrėžtą subsidiarumo principą Sąjungos veiksmai leidžiami 
„tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai 
pasiekti“, o tai reiškia, kad „subsidiarumo tikrinimas“ tam tikru mastu taip pat reiškia ir 
„proporcingumo tikrinimą“ pabrėžiant funkcinį šių dviejų principų papildomumą;

8. apgailestauja, kad 2011 m. Komisija sulaukė tik nedaug parlamentinių klausimų, susijusių 
su subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymusi (32 iš daugiau nei 12 000), ir ragina 
savo narius dažniau naudotis šia parlamentinio tikrinimo priemone;
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9. pabrėžia, kad 2011 m. Komisija gavo 64 pagrįstas nuomones, kaip apibrėžiama protokole 
Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, o tai yra žymiai daugiau nei 
2010 m.; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad nei vienas Komisijos pasiūlymas nesulaukė 
pakankamo pagrįstų nuomonių kiekio, kad pagal protokolą būtų pradėtos vadinamosios 
geltonosios ar oranžinės kortelės procedūros; 

10. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybėse narėse, pavyzdžiui Jungtinėje Karalystėje ir 
Nyderlanduose, didėja nerimas dėl to, kad Europos Sąjungos institucijos kišasi į per daug 
vidinių valstybių reikalų.


