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V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
kateri koli nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za skladnost z načelom subsidiarnosti 
pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje parlamenta Kraljevine Švedske o 
zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje parlamenta Kraljevine Švedske 

Parlament Kraljevine Švedske zagovarja osnovno načelo, da je treba varovati davčno 
suverenost držav članic.
Člen 113 PDEU daje EU pristojnost sprejemanja določb za uskladitev zakonodaje glede 
prometnih davkov, trošarin in drugih oblik posrednega obdavčenja v obsegu, s kakršnim je 
takšna uskladitev potrebna za vzpostavitev in delovanje notranjega trga in preprečevanje 
izkrivljanja konkurence. Predlog Komisije presega usklajevanje. Cilj predloga je oblikovati 
nov tok prihodkov, da se postopoma nadomestijo nacionalni prispevki v proračun EU ter se 
tako razbremenijo državne blagajne. Na strani 11 predloga je Komisija pod naslovom
„Proračunske posledice“ zapisala: „Prihodki od davka na finančne transakcije v EU se lahko v 
celoti ali delno uporabijo kot viri lastnih sredstev za proračun EU, tako da bi se nadomestili 
nekateri obstoječi viri lastnih sredstev, ki se plačujejo iz državnih proračunskih sredstev, kar 
bi prispevalo k prizadevanjem za proračunsko konsolidacijo v državah članicah. Komisija bo 
ločeno predložila potrebne dopolnilne predloge, v katerih bo določeno, kako se lahko davek 
na finančne transakcije uporablja kot vir sredstev za proračun EU.“
Parlament Kraljevine Švedske se strinja z mnenjem švedske vlade, da je vsaka država članica 
odgovorna za zagotavljanje blaginje z ustreznim pobiranjem in porabo davčnih prihodkov.
Prekomerna uporaba pravil, ki dajejo Uniji zakonodajno pristojnost, bo v končni fazi 
spodkopala suverenost držav članic, ki ne bodo mogle obdržati dovolj davčnih prihodkov, da 
bi lahko zagotavljale blaginjo, ki si jo vsaka posamezna država članica prizadeva zagotoviti 
svojim prebivalcem. Drugače povedano, ne gre samo za usklajevanje zakonodaje na področju, 
na katerem so dejansko potrebni ukrepi, ampak za prizadevanje, da bi povečali prihodke EU v 
okviru virov lastnih sredstev EU.
Parlament Kraljevine Švedske meni, da predlog Komisije v sedanji obliki in s sedanjimi cilji 
ni oblikovan tako, da bi se lahko štel za skladnega z načelom subsidiarnosti.


