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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ruotsin kuningaskunnan valtiopäivien perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto

Valtiopäivät tukee perusperiaatetta, jonka mukaan jäsenvaltioiden itsenäinen verotusvalta on 
turvattava.
SEUT 113 artiklassa unionille annetaan toimivalta hyväksyä säännöksiä liikevaihtoveroja, 
valmisteveroja ja muita välillisiä veroja koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisesta siltä 
osin kuin yhdenmukaistaminen on tarpeen sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan 
varmistamiseksi sekä kilpailun vääristymien välttämiseksi.
Komission ehdotus menee yhdenmukaistamista pidemmälle. Komission ehdotuksen 
tarkoituksena on luoda jäsenvaltioille uusi tulonlähde, jonka ansiosta niiden nykyisiä 
rahoitusosuuksia EU:n talousarvioon voitaisiin vähitellen pienentää. Ehdotuksen sivulla 11 
olevan otsikon "Talousarviovaikutukset" alla komissio kirjoittaa seuraavaa:
"EU:ssa kannettavasta finanssitransaktioverosta kertyvät tulot voidaan käyttää kokonaan tai 
osittain EU:n talousarvioon otettavina omina varoina, jotka korvaavat tietyn osan kansallisista 
talousarvioista nykyisin maksettavista omista varoista. Tämä edistäisi julkisen talouden 
vakauttamista jäsenvaltioissa. Komissio esittää erikseen tarvittavat täydentävät ehdotukset, 
joissa määritetään, kuinka finanssitransaktioverolla voitaisiin kartuttaa EU:n talousarviota."
Hallituksen tavoin valtiopäivät katsoo, että hyvinvoinnin turvaaminen keräämällä verotuloja 
ja hyödyntämällä niitä asianmukaisesti kuuluu kunkin jäsenvaltion kansalliseen toimivaltaan.
Unionin lainsäädäntövaltaa koskevien säännöksien liian laajamittainen täytäntöönpano 
vähentää pitkällä aikavälillä jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta, kun on kyse riittävien 
verotulojen ylläpitämisestä sellaisen hyvinvoinnin rahoittamiseksi, jonka kukin jäsenvaltio on 
päättänyt asukkailleen tarjota. Toisin sanoen kysymys ei ole vain lakien 
yhdenmukaistamisesta alalla, jolla sinänsä tarvitaan toimenpiteitä, vaan siitä, että halutaan 
lisätä EU:n tuloja EU:n omien varojen puitteissa.
Valtiopäivät katsoo, että komission ehdotus nykyisessä muodossaan ja siinä tällä hetkellä 
ilmaistuin tavoittein ei ole sellainen, että sitä voidaan pitää yhteensopivana 
toissijaisuusperiaatteen kanssa.


