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Decision amending Decision (EU, Euratom) 2020/2053 on the system of own 
resources of the European Union
(COM(2021)0570 – C9-0034/2022 – 2021/0430(CNS))

Under Article 6 of the Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 
proportionality, national parliaments may, within eight weeks of the date of transmission of a 
draft legislative act, send the Presidents of the European Parliament, the Council and the 
Commission a reasoned opinion stating why they consider that the draft in question does not 
comply with the principle of subsidiarity.

The Swedish Parliament has sent the attached reasoned opinion on the aforementioned 
proposal for a decision.

Under Parliament’s Rules of Procedure the Committee on Legal Affairs is responsible for 
compliance with the subsidiarity principle.
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ANNEX

SVERIGES
RIKSDAG

Riksdagsskrivelse
2021/22:180

Europaparlamentets ordförande 

Ordförande för Europeiska unionens råd 

Europeiska kommissionens ordförande

Med överlamnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det 
bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit 
finansutskottets förslag till riksdagsbeslut i utlåtande 
2021/22:FiU31 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till 
ändrat beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel.

Stockholm den 2 mars 2022

Kerstin Lundgren 

Kristina Svartz
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2021/22:FiU31

BILAGA 2

Motiverat yttrande från Sveriges riksdag

Riksdagen har prövat om kommissionens förslag till ändrat beslut om 
systemet för Europeiska unionens egna medel (COM(2021) 570). 

Sverige ska verka för en effektiv och återhållsam budgetpolitik inom EU, 
vilket innebär en kostnadseffektiv användning av EU:s budgetmedel och en 
strikt budgetdisciplin. Den svenska restriktiva grundhållningen när det gäller 
EU:s budgetpolitik är fast förankrad i riksdagen. I denna restriktiva 
grundhållning är principerna om subsidiaritet, europeiskt mervärde, 
proportionalitet och sund ekonomisk förvaltning vägledande. Liksom 
riksdagen vid flertalet tillfällen framhållit är den kritisk mot införandet av nya 
egna medel och emot överföring av beskattningsrätt till EU-nivå.

Riksdagen konstaterar att det huvudsakliga målet med kommissionens 
förslag till ändrat beslut om egna medel är att finansiera återbetalningen av 
EU:s skuld för finansieringen av det europeiska återhämtningsinstrumentet 
(NGEU). Riksdagen konstaterar även att kommissionen anför att nya egna 
medel kan användas för att finansiera den sociala klimatfonden.

Riksdagen bedömer att kommissionens föreslagna åtgärder går utöver vad 
som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen med förslaget. Målen 
med förslaget kan enligt riksdagens mening ske genom omfördelning av 
medel inom EU:s budget och i andra hand inom ramen för det nuvarande 
systemet för egna medel. Riksdagen anser dessutom att det är alltför 
långtgående för att nå målet med förslaget att besluta om nya egna medel som 
baseras på intäkter från förslag som inte är antagna. Det är särskilt 
långtgående att införa ett nytt eget medel baserat på ett kommande förslag till 
direktiv för att genomföra pelare 1 i OECD/G20:s överenskommelse i EU.

Mot bakgrund av detta anser riksdagen att kommissionens förslag till 
ändrat beslut om systemet för EU:s egna medel inte kan anses vara förenligt 
med subsidiaritetsprincipen.


