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IEROSINĀJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka ekonomikas un finanšu krīzes laikā ir nepieciešama labāka politikas 
koordinēšana dažādās jomās, tomēr ir būtiski saglabāt arī skaidru izpratni par kompetenču 
sadalījumu Eiropas Savienības daudzlīmeņu pārvaldības sistēmā un pieņemt lēmumus 
visatbilstošākajā līmenī un pēc iespējas ņemot vērā pilsoņu intereses un iesaistot tos 
lēmumu pieņemšanas procesā;

2. atgādina, ka subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, kas nostiprināti Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā un Protokolā Nr. 2, ir vispārējs un fundamentāls raksturs, un 
tie ir saistoši iestādēm visās to darbībās ar vienu vienīgu izņēmumu, ka subsidiaritātes 
principu nepiemēro tajās retajās jomās, kuras ietilpst Savienības ekskluzīvā kompetencē;

3. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstu parlamenti izrāda arvien lielāku interesi, lai Savienības 
iestādes šo principu piemērotu pareizi; to apliecina fakts, ka 2011. gadā Eiropas 
Parlaments saņēma 77 pamatotus atzinumus par to, ka kāda leģislatīvā akta projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam, un 523 cita veida iesniegumus, kuros cita starpā 
kritizēta proporcionalitātes principa neievērošana, kamēr attiecīgie skaitļi 2010. gadā bija  
41 un 299;

4. uzsver, ka subsidiaritātes princips ir politiska pamatnostādne pilnvaru īstenošanai 
Savienības līmenī; pauž nožēlu par to, ka tādējādi tā piemērošanu nav iespējams panākt 
piespiedu kārtā, tiesu sistēmas ietvaros griežoties tiesā;

5. norāda, ka, no otras puses, Eiropas Savienības Tiesai saskaņā ar Līgumiem ir jurisdikcija, 
kas izriet no Līgumu vai jebkādu tiesiskuma principu pārkāpumiem, kas saistīti ar to 
piemērošanu, un ka atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principi ir tiesiskuma neatņemama daļa; norāda, ka tālab Savienības 
tiesību aktu likumīguma pārskatīšana tiesā patiešām attiecas arī uz atbilstības 
pārbaudīšanu šiem principiem; 

6. tomēr uzsver — ja jāveic rūpīga atbilstības pārbaude attiecībā uz sarežģītām 
ekonomiskām situācijām, Tiesa ierobežoti pārbauda tikai attiecīgajā tiesību aktā norādītos 
apsvērumus un paskaidrojumus salīdzinājumā ar pasākumu pamatojošiem iemesliem, 
uzskatot, ka šajā kontekstā pieņemtā pasākuma likumību var ietekmēt vienīgi pasākuma 
acīm redzama nepiemērotība attiecībā uz mērķi, kuru kompetentas iestādes mēģina 
īstenot;

7. konstatē, ka subsidiaritātes princips, kā tas formulēts Līgumos, ļauj Savienībai iejaukties, 
ja un ciktāl ierosinātā pasākuma mērķus nevar pietiekami īstenot dalībvalstis, kas nozīmē, 
ka „subsidiaritātes pārbaude” līdz noteiktam līmenim nozīmē arī „proporcionalitātes 
pārbaudi”, uzsverot abu principu funkcionālo papildināmību;

8. pauž nožēlu par to, ka Komisija 2011. gadā saņēmusi nelielu skaitu deputātu jautājumu 
(32 no vairāk nekā 12 000) par tēmām, kas saistītas ar atbilstību  subsidiaritātes un 
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proporcionalitātes  principam, un mudina dalībvalstis vairāk izmantot šo parlamentārās 
kontroles iespēju;

9. uzsver to, ka 2011. gadā Komisija saņēmusi 64 pamatotus atzinumus Protokola Nr. 2 
nozīmē par subsidiaritātes un proporcionalitātes  principa piemērošanu, kas ir ievērojams 
pieaugums salīdzinājumā ar 2010. gadu; tomēr vērš uzmanību uz to, ka ne par vienu no 
Komisijas priekšlikumiem nav iesniegts pietiekams skaits pamatotu atzinumu, lai uzsāktu 
„dzeltenās vai oranžās kartes procedūras” atbilstoši Protokolam; 

10. norāda, ka dalībvalstīs, piemēram, Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē, pieaug bažas par 
Eiropas Savienības iejaukšanos pārāk daudzos iekšzemes jautājumos.


