2009 - 2014

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
Комисия по правни въпроси

31.1.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
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Относно: Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция, относно
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни
планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на
държавите членки в еврозоната
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е
съобразен с принципа на субсидиарност.
Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.
Приложено за сведение е мотивираното становище от Риксдага на Кралство Швеция,
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Мотивирано становище на Риксдага на Кралство Швеция
Финансовата и икономическа криза показа колко важна е стабилната
финансовополитическа рамка на равнище ЕС. Законодателният пакет относно
укрепването на икономическото управление (т.нар. „пакет от шест законодателни
предложения“) Пактът за стабилност и растеж бе укрепен. Успоредно с Европейския
семестър понастоящем съществува и общ цикъл за надзор за бюджетната и
структурната политика. Фактът, че въздействието на бюджетната политика на
държавите членки, чиято парична единица е еврото, има все по-голямо въздействие
върху останалите държави членки в тази валутна зона, демонстриран не на последно
място от кризата с държавния дълг, показва, че са необходими по-сериозни стимули за
придържане към правната рамка, така че да може да бъде осъществявана една
отговорна бюджетна политика. Поради това е целесъобразно държавите от еврозоната
да предприемат мерки за посрещане на сериозните предизвикателства, пред които
понастоящем е изправено сътрудничеството в областта на паричната политика.
Предложението на Комисията следва да бъде разглеждано в този контекст.
Същевременно обаче предложението следва да се разглежда, като се изхожда, от една
страна, от строгите общи правила за рестриктивна финансова политика, а от друга – от
националната компетентност в областта на финансовата политика.
Предложението за регламент на Комисията предвижда държавите членки да представят
на Комисията проектите на бюджетни планове за целите на мониторинга още преди
приемането на бюджета и Комисията да има възможността да изиска от държавите
членки да представят преразгледан проект на бюджетния план. Освен това при
необходимост Комисията може да приема становище относно проекта на бюджетен
план най-късно до 30 ноември и съответната държава членка следва да бъде призована
да се съобрази с това становище при приемането на бюджета си. Риксдагът счита, че
той е, който взема решение относно бюджета на страната, както относно разходите,
така и относно приходите, и че следователно проектът на бюджетния план следва да
бъде представен първо на Риксдага. Според Риксдага задача на съответната държава е
да решава относно разходите и приходите в националния бюджетен план в рамките на
произтичащите от Договорите задължения и изисквания, свързани със
сътрудничеството в еврозоната.
Становището на Риксдага е, че предложението на Комисията не съдържа достатъчни
гаранции за защитата на националната компетентност в областта на бюджетната
политика. В този контекст представеното предложение не е съвместимо с принципа на
субсидиарността.
Във връзка с това Риксдагът желае да подчертае, че задачата на националните
парламенти за проверка на съответствието с принципа на субсидиарността би била
облекчена, ако съгласно член 5 от Протокола относно прилагането на принципите на
субсидиарност и на пропорционалност Комисията беше мотивирала изрично
предложението си по отношение на принципа на субсидиарност.
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