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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat, hoewel de economische en financiële crises vragen om een betere 
coördinatie van het beleid op verschillende gebieden, het eveneens van wezenlijk belang 
is een duidelijk begrip van de scheiding van de bevoegdheden in het meerlagige 
bestuursstelsel van de Europese Unie te behouden, en besluiten te nemen op het meest 
passende niveau en zo dicht mogelijk bij de burgers;

2. herhaalt dat de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, die neergelegd zijn in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en in protocol nr. 2, een algemeen 
en fundamenteel karakter hebben en bindend zijn voor de instellingen bij al hun 
activiteiten, met als enige uitzondering het niet van toepassing zijn van het beginsel van 
subsidiariteit op de weinige beleidsgebieden die tot de exclusieve bevoegdheid van de 
Unie behoren;

3. is verheugd over het feit dat de parlementen van de lidstaten meer dan ooit belang tonen in 
de correcte toepassing van deze beginselen door de instellingen van de Unie; dit wordt 
geïllustreerd door het feit dat het Europees Parlement in 2011 77 met redenen omklede 
adviezen heeft ontvangen waarin werd aangevoerd dat een ontwerp van 
wetgevingshandeling niet in overeenstemming was met het subsidiariteitsbeginsel, en 523 
andere bijdragen waarin onder meer de niet-naleving van het evenredigheidsbeginsel werd 
bekritiseerd, terwijl deze aantallen voor 2010 respectievelijk 41 en 299 bedroegen; 

4. benadrukt dat het subsidiariteitsbeginsel een politieke richtsnoer vormt voor de uitvoering 
van de bevoegdheden op het niveau van de Unie; betreurt dat het bijgevolg niet mogelijk 
is om dit beginsel te laten handhaven door een rechtbank binnen dit stelsel;

5. wijst er anderzijds op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in overeenstemming 
met de Verdragen bevoegd is ingeval van "schending van de Verdragen of van enige 
uitvoeringsregeling daarvan", en dat de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid 
krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie tot deze regels behoren; wijst erop 
dat de rechterlijke toetsing van de validiteit van de rechtshandelingen van de Unie 
bijgevolg de naleving van deze beginselen omvat;

6. benadrukt echter dat wanneer deze naleving wordt onderzocht met betrekking tot 
complexe economische situaties, het onderzoek van het Hof van Justitie van de opgegeven 
redenen voor de maatregelen beperkt blijft tot de in de overwegingen en toelichting van de 
wetgevingshandeling opgegeven redenen, gelet op het feit dat de wettelijkheid van een in 
deze context aangenomen maatregel enkel kan worden ondermijnd indien de maatregel 
duidelijk niet strookt met de doelstelling die de bevoegde instellingen trachten na te 
streven;

7. merkt op dat het subsidiariteitsbeginsel zoals dit opgenomen is in de Verdragen enkel 
maatregelen van de Unie toelaat "indien en voorzover de doelstellingen van het 
overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt", wat 
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betekent dat de "subsidiariteitsanalyse" tot op zekere hoogte eveneens een 
"evenredigheidsanalyse" met zich meebrengt, wat de functionele complementariteit van de 
twee beginselen onderstreept;

8. betreurt dat de Commissie in 2012 slechts een klein aantal parlementaire vragen (32 op 
een totaal van meer dan 12 000) heeft ontvangen over kwesties in verband met de 
naleving van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, en spoort de leden aan 
meer gebruik te maken van dit instrument van parlementaire controle;

9. benadrukt dat de Commissie in 2011 64 met redenen omklede adviezen heeft ontvangen in 
de zin van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, wat een aanzienlijke toename is in vergelijking met 2010; vestigt echter de 
aandacht op het feit dat er voor geen enkel Commissievoorstel voldoende met redenen 
omklede adviezen werden ontvangen om de "gele of oranje kaart"-procedures in werking 
te doen treden krachtens het protocol; 

10. wijst erop dat er groeiende bezorgdheid heerst in lidstaten als het Verenigd Koninkrijk en 
Nederland over het feit dat de instellingen van de Europese Unie zich te veel bemoeien 
met binnenlandse kwesties.


