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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. relevă că, chiar dacă crizele economice și financiare impun o mai bună coordonare a 
politicilor din mai multe domenii, este de asemenea esențial să se mențină o înțelegere 
clară a diviziunii competențelor în cadrul sistemului Uniunii Europene de guvernanță pe 
mai multe niveluri și să se adopte decizii la nivelul cel mai potrivit și cât mai aproape cu 
putință de cetățeni;

2. reiterează faptul că principiile subsidiarității și proporționalității, care sunt consfințite la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în Protocolul nr. 2, au un caracter 
general și fundamental, atrăgând obligații pentru instituții în întreaga activitate a acestora, 
unica excepție fiind aceea că principiul subsidiarității nu se aplică în puținele domenii care 
sunt de competența exclusivă a Uniunii;

3. salută faptul că parlamentele statelor membre manifestă un interes din ce în ce mai mare 
în legătură cu aplicarea acestor principii de către instituțiile Uniunii; acest interes este 
ilustrat de faptul că, în 2011, Parlamentul European a primit 77 de avize motivate 
pretinzând că un act legislativ nu este conform principiului subsidiarității și 523 de alte 
contribuții criticând inter alia nerespectarea principiului proporționalități, în timp ce 
cifrele corespunzătoare pe 2010 au fost de 41 și, respectiv, 299;

4. relevă faptul că principiul subsidiarității constituie un reper politic în ceea ce privește 
exercitarea competențelor la nivelul Uniunii; regretă faptul că, astfel, nu există nicio 
posibilitate ca sistemul să fie pus în executare de o instanță din cadrul sistemului;

5. relevă faptul că, pe de altă parte, în virtutea tratatelor, Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene este competentă în temeiul încălcării tratatelor sau a oricărei norme juridice 
referitoare la aplicarea acestora și că, conform Tratatului privind Uniunea Europeană, 
principiile subsidiarității și proporționalității se numără printre aceste norme; remarcă 
faptul că revizuirea judiciară a valabilității actelor Uniunii se extinde, prin urmare, la 
conformitatea cu aceste principii;

6. relevă, de asemenea, faptul că, atunci când se procedează la verificarea acestei 
conformități în cazul situațiilor economice complexe, Curtea de Justiție își limitează 
analiza motivelor invocate pentru motivarea acțiunii la cele stabilite în considerente și în 
expunerea de motive a actului în cauză, considerând că legalitatea unei măsuri adoptate în 
acest context poate avea de suferit numai dacă măsura este evident necorespunzătoare în 
raport cu obiectivul urmărit de instituțiile competente;

7. observă că principiul subsidiarității, astfel cum este formulat în tratate, permite acțiuni ale 
Uniunii numai „în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în 
mod satisfăcător de statele membre”, ceea ce înseamnă că verificarea subsidiarității 
implică, într-o anumită măsură, și o verificare a proporționalității, punând în evidență 
complementaritatea funcțională a celor două principii;
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8. regretă faptul că Comisia nu a primit în 2011 decât un număr mic de întrebări din partea 
parlamentarilor (32 dintr-un total de peste 12.000) referitoare la conformitatea cu 
principiile subsidiarității și proporționalității și încurajează deputații să utilizeze în mai 
mare măsură acest instrument de control parlamentar;

9. relevă faptul că, în 2011, Comisia a primit 64 de avize motivate în sensul Protocolului nr. 
2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, ceea ce reprezintă o 
creștere considerabilă în comparație cu anul 2010; atrage însă atenția asupra faptului că 
niciuna dintre propunerile Comisiei nu a primit un număr suficient de avize motivate 
pentru a se declanșa mecanismul de control al subsidiarității în conformitate cu protocolul; 

10. relevă faptul că, în state membre cum sunt Regatul Unit și Țările de Jos, se manifestă o 
îngrijorare crescândă cu privire la intervenția instituțiilor Uniunii Europene în prea multe 
chestiuni interne.


