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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Salienta que, enquanto a crise económica e financeira apela a uma maior coordenação de 
políticas em vários domínios, é igualmente fundamental preservar uma compreensão clara 
da repartição de competências no sistema de governação multinível da União Europeia, 
tomando decisões ao nível mais adequado e tão próximo quanto possível dos cidadãos;

2. Reitera que os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade consagrados no artigo 
5.º do Tratado da União Europeia e no Protocolo n.º 2 são, devido ao seu caráter geral e 
fundamental, vinculativos para toda e qualquer atividade das Instituições, salvo nos casos 
em que o princípio da subsidiariedade não é de aplicação por se tratar de uma das raras 
áreas da exclusiva competência da União;

3. Congratula-se com o facto de os parlamentos dos Estados-Membros demonstrarem um 
interesse crescente pela aplicação adequada destes princípios por parte das Instituições da 
União. A ilustrar esta situação está o facto de, em 2011, terem dado entrada no Parlamento 
Europeu 77 pareceres fundamentados alegando não-conformidade de um projeto de ato 
legislativo com o princípio da subsidiariedade, assim como 523 outros contributos, que 
censuravam inter alia o desrespeito pelo princípio da proporcionalidade, ao passo que em 
2010 os números eram de 41 e 299, respetivamente;

4. Destaca o facto de o princípio da subsidiariedade representar uma orientação política para 
o exercício de poderes ao nível da União; lamenta não existir, pois, no âmbito deste 
sistema, nenhuma possibilidade de fazer cumprir este princípio em tribunal;

5. Salienta, por outro lado, que o Tribunal de Justiça da União Europeia é, por força dos 
Tratados, competente em matéria de «violação dos Tratados ou de qualquer norma 
jurídica relativa à sua aplicação», e que, segundo o Tratado da União Europeia, os 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade fazem parte destas normas; observa, 
por conseguinte, que o controlo jurisdicional que visa estabelecer a validade de atos da 
União se estende à verificação da conformidade com estes princípios;

6. Realça, contudo, que, quando se trata de proceder à verificação desta conformidade no 
que respeita a situações económicas complexas, o Tribunal de Justiça restringe o exame
das razões apresentadas no intuito de motivar a ação àquelas expostas nos considerandos e 
na exposição de motivos do ato em causa, considerando que a legalidade de uma medida 
adotada neste contexto só pode ser posta em causa por manifesta inadequação em relação 
aos objetivos que a Instituição competente pretende perseguir;

7. Observa que, tal como consagrado nos Tratados, o princípio da subsidiariedade permite à 
União intervir apenas «se e na medida em que os objetivos da ação considerada não 
possam ser alcançados pelos Estados-Membros», de modo que a verificação da 
subsidiariedade acarreta até certo ponto uma verificação da proporcionalidade, pondo 
assim em evidência a complementaridade funcional entre estes dois princípios;
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8. Lamenta que, em 2011, a Comissão tenha apenas recebido um escasso número de 
perguntas parlamentares (32 de entre as mais de 12 000) sobre questões relativas à 
conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e encoraja os 
seus membros a recorrerem com maior frequência a este instrumento de controlo 
parlamentar;

9. Destaca o facto de, em 2011, a Comissão ter recebido 64 pareceres fundamentados sobre a 
aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade na aceção do Protocolo 
n.º 2, facto este que representa um aumento considerável em relação ao ano de 2010;
chama, no entanto, a atenção para o facto de nenhuma proposta da Comissão ter alcançado 
o número suficiente de pareceres fundamentados para desencadear o «procedimento do 
cartão amarelo ou vermelho» ao abrigo do Protocolo;

10. Salienta que, em Estados-Membros tais como o Reino Unido e os Países Baixos, é 
crescente a preocupação com a interferência das Instituições da União Europeia em 
demasiados assuntos internos.


