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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da je zaradi gospodarske in finančne krize sicer potrebno usklajevanje politik na 
številnih področjih, vendar je v sistemu upravljanja Evropske unije na več ravneh treba 
ohraniti jasno delitev pristojnosti in sprejemati odločitve na najbolj ustrezni stopnji ter čim 
bližje državljanom;

2. ponovno izpostavlja splošno in temeljno naravo načel subsidiarnosti in sorazmernosti, 
zapisanih v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji in v Protokolu št. 2, ki zavezujeta institucije 
pri vseh njihovih dejavnostih, razen na redkih področjih, za katera načelo subsidiarnosti 
ne velja in ki so v izključni pristojnosti Unije;

3. pozdravlja vedno večje zanimanje parlamentov držav članic za ustrezno uporabo teh načel 
pri delu institucij Unije. To potrjuje tudi dejstvo, da je Evropski parlament leta 2011 prejel 
77 obrazloženih mnenj, v katerih je bilo navedeno, da zakonodajni akt ni v skladu z 
načelom subsidiarnosti, in 523 drugih prispevkov, ki so med drugim kritizirali 
nespoštovanje načela sorazmernosti, medtem ko je leta 2010 prejel 41 obrazloženih mnenj 
in 299 drugih prispevkov;

4. poudarja, da načelo subsidiarnosti predstavlja politično smernico pri izvajanju pooblastil 
na ravni Evropske unije; obžaluje, da sistem tako ne dopušča možnosti za uveljavljanje 
načela subsidiarnosti na sodišču;

5. vendar opozarja, da je Sodišče Evropske unije na podlagi pogodb pristojno za kršitve 
pogodb ali katerega koli pravnega pravila, ki se nanaša na njihovo uporabo, in da načeli 
subsidiarnosti in sorazmernosti v skladu s Pogodbo o Evropski uniji sodita med ta pravila; 
ugotavlja torej, da sodni nadzor nad veljavnostjo aktov Evropske unije zajema tudi 
preverjanje skladnosti s tema dvema načeloma;

6. vendar poudarja, da Sodišče pri preverjanju skladnosti v zapletenih gospodarskih 
razmerah preglede razlogov za ukrepe omejuje na razloge, navedene v uvodnih izjavah in 
obrazložitvah zadevnega dokumenta, saj meni, da je zakonitost ukrepa, sprejetega v tem 
okviru, sporna le, če je ukrep očitno neprimeren glede na cilj, ki ga pristojna institucija 
želi doseči;

7. ugotavlja, da načelo subsidiarnosti, kot je izraženo v pogodbah, Evropski uniji dovoljuje 
ukrepanje le, če in kolikor države članice ne morejo same zadovoljivo doseči ciljev 
predlaganih ukrepov, kar pomeni, da analiza subsidiarnosti do določene stopnje obsega 
tudi analizo sorazmernosti in da se obe načeli funkcionalno dopolnjujeta;

8. obžaluje, da je Komisija leta 2011 prejela le malo število parlamentarnih vprašanj (32 od 
več kot 12 000) o problemih v zvezi s skladnostjo z načeloma subsidiarnosti in 
sorazmernosti, in poslance poziva, naj pogosteje uporabljajo to orodje parlamentarnega 
nadzora;
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9. poudarja, da je leta 2011 Komisija prejela 64 obrazloženih mnenj v smislu Protokola št. 2 
o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, kar predstavlja znatno povečanje v 
primerjavi z letom 2010; vendar opozarja, da ni bilo v zvezi z nobenim predlogom 
Komisije predloženo dovolj veliko število obrazloženih mnenj, da bi se v skladu s 
Protokolom sprožil postopek z rumenim ali oranžnim kartonom; 

10. opozarja, da se v nekaterih državah članicah, kot sta Združeno kraljestvo in Nizozemska, 
širi zaskrbljenost, da se institucije Evropske unije mešajo v preveliko število domačih 
vprašanj.


