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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Samtidigt som den ekonomiska och finansiella krisen kräver en bättre samordning av 
politiken inom en rad områden påpekar Europaparlamentet att det också är mycket viktigt 
att upprätthålla en tydlig tolkning av uppdelningen av befogenheter i Europeiska unionens 
system med flernivåstyrning och att fatta beslut på lämpligaste nivå och så nära 
medborgarna som möjligt.

2. Europaparlamentet upprepar att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, som är 
fördragsfästa i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen och protokoll nr 2, är allmänna 
och grundläggande. De är bindande för institutionerna i all deras verksamhet. Det enda 
undantaget är att subsidiaritetsprincipen inte tillämpas på de få områden där unionen har 
exklusiv befogenhet.

3. Europaparlamentet välkomnar att parlamenten i medlemsstaterna visar allt större intresse 
av att unionens institutioner tillämpar dessa principer korrekt. Detta kan illustreras med att 
Europaparlamentet under 2011 tog emot 77 motiverade yttranden som hävdade att ett 
förslag till lagstiftningsakt inte respekterade subsidiaritetsprincipen och 523 andra bidrag 
som bland annat kritiserade bristande respekt för proportionalitetsprincipen. Motsvarande 
siffror för 2010 var 41 respektive 299.

4. Europaparlamentet framhåller att subsidiaritetsprincipen är en politisk riktlinje för hur 
makt ska utövas på unionsnivå. Parlamentet beklagar att det därför saknas möjlighet för 
någon domstol inom detta system att säkerställa att denna princip efterlevs.

5. Å andra sidan påpekar Europaparlamentet att Europeiska unionens domstol, i kraft av 
fördragen, är behörig när det gäller ”åsidosättande av fördragen eller av någon rättsregel 
som gäller deras tillämpning”. Enligt fördraget om Europeiska unionen hör subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna till dessa regler. Parlamentet konstaterar att den rättsliga 
prövningen av unionsakternas giltighet därför även omfattar respekten för dessa principer.

6. Europaparlamentet betonar emellertid att domstolen, när det gäller att kontrollera 
efterlevnaden i fråga om komplexa ekonomiska situationer, begränsar sin granskning av 
de för åtgärden angivna skälen till dem som anges i den berörda aktens skäl och 
motivering. Domstolen anser att lagligheten av en åtgärd som antas i detta sammanhang 
endast kan påverkas om åtgärden är uppenbart olämplig i förhållande till det mål som de 
behöriga institutionerna avser att nå.

7. Europaparlamentet konstaterar att subsidiaritetsprincipen enligt formuleringen i fördragen 
tillåter att unionen vidtar en åtgärd ”endast om och i den mån som målen för den 
planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna”. Detta 
innebär att ”subsidiaritetskontrollen” till viss grad också förutsätter en 
”proportionalitetskontroll”, vilket understryker de båda principernas funktionella 
komplementaritet.
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8. Europaparlamentet beklagar att kommissionen under 2011 mottog endast ett litet antal 
parlamentsfrågor (32 av fler än 12 000) om frågor som rörde efterlevnad av subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna och uppmuntrar sina ledamöter att använda sig mer av 
detta verktyg för parlamentarisk granskning.

9. Europaparlamentet framhåller att kommissionen under 2011 tog emot 64 motiverade 
yttranden i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, vilket innebär en avsevärd ökning i förhållande till 2010. 
Parlamentet uppmärksammar dock att inget av kommissionens förslag ledde till ett antal 
motiverade yttranden som var tillräckligt för att utlösa ”förfarandena med gula eller 
orangea kort” enligt protokollet.

10. Europaparlamentet påpekar att det i medlemsstater som Storbritannien och Nederländerna 
finns en ökande oro över att Europeiska unionens institutioner lägger sig i alltför många 
inrikes frågor.


