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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. upozorňuje, že aj keď si hospodárska a finančná kríza vyžaduje lepšiu koordináciu politík 
vo viacerých oblastiach, je nevyhnutné, aby sa zachovala jasná predstava o rozdelení 
právomocí v systéme viacúrovňového riadenia Európskej únie, a aby sa rozhodnutia 
prijímali na čo najvhodnejšej úrovni a čo najbližšie k občanom;

2. opätovne zdôrazňuje, že zásady subsidiarity a proporcionality zakotvené v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii a v Protokole č. 2 sú všeobecného a základného charakteru 
a zaväzujú inštitúcie pri výkone ich činností až na jednu výnimku, ktorou sú  výnimočné 
oblasti patriace do výlučnej právomoci Únie, v ktorých sa zásada subsidiarity neuplatňuje;

3. víta skutočnosť, že parlamenty členských štátov prejavujú čoraz väčší záujem o náležité 
uplatňovanie týchto zásad zo strany inštitúcií Únie, o čom svedčí skutočnosť, že v roku 
2011 dostal Európsky parlament 77 odôvodnených stanovísk, v ktorých sa uvádzalo, že 
návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity, a 523 ďalších príspevkov 
kritizujúcich okrem iného aj nedodržiavanie zásady proporcionality, pričom príslušné 
údaje za rok 2010 boli 41 a 299;

4. vyzdvihuje, že zásada subsidiarity predstavuje politické usmernenie pre vykonávanie 
právomocí na úrovni Únie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dôsledku toho nie je 
možné, aby sa v rámci tohto systému presadzovala súdom;

5. poukazuje však aj na to, že na základe zmlúv patrí porušenie zmlúv alebo akéhokoľvek 
právneho pravidla týkajúceho sa ich uplatňovania do právomoci Súdneho dvora Európskej 
únie, a že podľa Zmluvy o Európskej únii zahŕňajú tieto pravidlá aj zásady subsidiarity 
a proporcionality; poznamenáva, že súdne preskúmanie platnosti aktov Únie sa preto 
vzťahuje aj na dodržiavanie týchto zásad;

6. zdôrazňuje však, že pokiaľ ide o kontrolu dodržiavania týchto zásad v kontexte zložitých 
hospodárskych situácií, sa Súdny dvor pri preskúmaní dôvodov na konanie obmedzuje 
na tie, ktoré boli uvedené v odôvodneniach a dôvodovej správe príslušného aktu, pričom 
zákonnosť opatrenia prijatého v tomto kontexte môže ovplyvniť len jeho zjavná 
neprimeranosť vo vzťahu k cieľu, ktorý príslušné inštitúcie sledujú;

7. poznamenáva, že zásada subsidiarity v zmysle zmlúv umožňuje Únii konať len v takom 
rozsahu a vtedy, keď ciele navrhovaného opatrenia nemôžu členské štáty uspokojivo 
dosiahnuť, čo znamená, že kontrola subsidiarity predpokladá do určitej miery aj kontrolu 
proporcionality, čo zdôrazňuje funkčnú komplementárnosť týchto dvoch zásad;

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2011 bol Komisii doručený iba malý počet 
parlamentných otázok (32 z viac ako 12 000), ktoré sa týkali dodržiavania zásad 
subsidiarity a proporcionality, a nabáda poslancov, aby tento nástroj parlamentnej 
kontroly viac využívali;
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9. zdôrazňuje skutočnosť, že v roku 2011 dostala Komisia 64 odôvodnených stanovísk 
v zmysle Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, čo predstavuje 
značný nárast v porovnaní s rokom 2010; upozorňuje však na skutočnosť, že žiaden návrh 
Komisie nedostal dostatočný počet odôvodnených stanovísk, aby sa v súlade 
s Protokolom začal tzv. „postup žltej alebo oranžovej karty“; 

10. poukazuje na to, že v členských štátoch ako Spojené kráľovstvo a Holandsko vzbudzujú 
príliš časté zásahy inštitúcií Európskej únie do vnútorných záležitostí čoraz väčšie 
znepokojenie.


