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4. nadalje meni, da morata biti načeli 

subsidiarnosti in sorazmernosti izhodiščna 

točka za oblikovanje politik; zato poudarja, 

kako pomembno je oceniti na začetku 

zakonodajnega procesa, ali se lahko 

politični cilji lažje dosežejo na evropski kot 

pa na nacionalni ali regionalni ravni; 

4. nadalje meni, da morata biti načeli 

subsidiarnosti in sorazmernosti izhodiščna 

točka za oblikovanje politik; zato poudarja, 

da je treba na začetku – in zaradi omejitve 

birokratskega bremena, samo na tej 

stopnji – zakonodajnega procesa oceniti, 

ali se lahko politični cilji lažje dosežejo na 

evropski kot pa na nacionalni ali regionalni 

ravni; 

Or. en 
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9. zato obžaluje, da so letna poročila, ki jih 

pripravi Komisija, nekolikanj površna in 

se pogosto ne poglobijo dovolj v 

obravnavo upoštevanja subsidiarnosti, 

zlasti pa sorazmernosti, pri oblikovanju 

politik EU; 

9. obžaluje, da so letna poročila, ki jih 

pripravi Komisija, nekoliko površna, in 

poziva Komisijo, naj preuči možnost 

priprave podrobnejših poročil o 

upoštevanju subsidiarnosti in 

sorazmernosti pri oblikovanju politik EU; 

Or. en 
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15. opozarja na zadržke, izražene v 

preteklih poročilih Parlamenta, v zvezi s 

primeri, ko subsidiarnost v oceni učinka, ki 

jo je pripravlja Komisija, ni bila ustrezno 

obravnavana; nadalje opozarja, da tudi 

letna poročila odbora za oceno učinka 

(IAB) opozarjajo na to vprašanje; 

ugotavlja, da je ta odbor za več kot 30 % 

ocen učinka, ki jih preučil v letih 2012 in 

2013, menil, da so nezadovoljivo 

analizirale načelo subsidiarnosti; izraža 

zaskrbljenost, ker je ta številka leta 2014 

narasla na 50 %, in Komisijo poziva, naj 

pri pregledu smernic, ki se uporabljajo za 

postopek ocene učinka, to vprašanje 

obravnava, trend pa obrne; 

15. opozarja na zadržke, izražene v 

preteklih poročilih Parlamenta, v zvezi s 

primeri, ko subsidiarnost v oceni učinka, ki 

jo je pripravlja Komisija, ni bila ustrezno 

obravnavana; poudarja, da je bilo to 

vprašanje izpostavljeno tudi v letnih 

poročilih odbora za oceno učinka (IAB); 

ugotavlja, da je ta odbor za več kot 30 % 

ocen učinka, ki jih preučil v letih 2012 in 

2013, menil, da so nezadovoljivo 

analizirale načelo subsidiarnosti; ugotavlja, 

da se je ta delež leta 2014 povečal na 50 %, 

in Komisiji predlaga, naj pregled smernic, 

ki se uporabljajo za postopek ocene učinka, 

izkoristi kot priložnost za obravnavanje 

tega vprašanja; 

Or. en 
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19. izraža razočaranje nad odzivom 

Komisije do nacionalnih parlamentov v 

primerih, ko je sprožen postopek rumenega 

kartona; meni, da se mora Komisija 

celovito odzvati na vsak posamični 

zadržek, ki ga izrazijo nacionalni 

parlamenti, in sicer kot del dialoga, poleg 

objave mnenja; meni tudi, da mora 

Komisija pred pristojnim odborom ali 

odbori Parlamenta podrobno obrazložiti 

svoje stališče; 

19. je seznanjen z odzivom Komisije do 

nacionalnih parlamentov v primerih, ko je 

sprožen postopek rumenega kartona; meni, 

da si mora Komisija prizadevati za celovit 

odziv na vsak posamični zadržek, ki ga 

izrazijo nacionalni parlamenti, in sicer kot 

del dialoga, poleg objave mnenja; meni 

tudi, da bi utegnilo biti koristno, če bi 

Komisija svoje stališče podrobno 

obrazložila pred pristojnim odborom ali 

odbori Parlamenta; 

Or. en 

 

 


