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Věc: Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu Riksdagu týkající se návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních týkajících se 
sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy 
nadměrného schodku členských států v eurozóně
(COM(2011)0821 –C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Podle článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro Vaši informaci odůvodněné stanovisko Parlamentu Švédského 
království (Riksdagu) týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu Riksdagu

Ekonomická a finanční krize poukázala na význam stabilního finančního a politického rámce 
na úrovni EU. Prostřednictvím balíčku právních předpisů o posílení ekonomického řízení 
(tzv. Six Pack – tj. balíček šest legislativních návrhů) byl posílen Pakt o stabilitě a růstu. 
Současně s evropským semestrem je nyní k dispozici též společný systém dohledu v oblasti 
rozpočtové a strukturální politiky. Skutečnost, že finanční politika v členských státech, jejichž 
měnou je euro, působí ve stále větší míře i na ostatní státy eurozóny, ve které se v poslední 
době také projevuje krize veřejného zadlužení, svědčí o tom, že je třeba stanovit intenzivně 
vybízet členské státy k tomu, aby dodržovaly tento předpisový rámec, aby tak mohly lépe 
provádět zodpovědnou finanční politiku. Bylo by proto vhodné, aby členské státy, jejichž 
měnou je euro, přijaly opatření, která by se zabývala závažnými výzvami, kterým dnes čelí 
spolupráce v oblasti měnové politiky. Návrh Komise je třeba proto posuzovat na tomto 
základě. Zároveň je třeba při hodnocení tohoto návrhu vycházet ze zvažování mezi přísnými 
společnými pravidly restriktivní finanční politiky na jedné straně a vnitrostátními 
pravomocemi týkajícími se finanční politiky na druhé straně.

Návrh nařízení, který vypracovala Komise, obsahuje ustanovení, podle nichž mají být návrhy 
rozpočtů předkládány Komisi pro účely kontroly předtím, než se tyto návrhy stanou 
závaznými, přičemž Komise může od členských států žádat, aby předložily přepracovaný 
návrh rozpočtu. Kromě toho by měla mít Komise v případě potřeby možnost vydat 
do 30. listopadu stanovisko k návrhu rozpočtu, přičemž dotyčný členský stát by měl být 
vyzván, aby toto stanovisko při schvalování rozpočtu zohlednil. Riksdag se domnívá, že právě 
jemu náleží rozhodovací pravomoc ohledně státního rozpočtu, a to jak v případě výdajů, tak 
i příjmů, a že návrh rozpočtu je třeba tedy nejdříve předložit jemu. Podle názoru Riksdagu je 
rozhodování o výdajích a příjmech vnitrostátního rozpočtu vnitrostátní záležitostí v rámci 
povinností, jež vyplývají ze Smluv, a požadavků, které vyžaduje spolupráce v eurozóně.

Riksdag se domnívá, že návrh Komise neobsahuje dostatečné záruky na ochranu 
vnitrostátních pravomocí v oblasti finanční politiky. Vzhledem k tomu není předložený návrh 
v souladu se zásadou subsidiarity.

V této souvislosti by Riksdag rád zdůraznil, že úloha vnitrostátních parlamentů posuzovat 
respektování zásady subsidiarity by byla usnadněna tím, kdyby Komise v souladu s článkem 5 
Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality svůj návrh odůvodnila s ohledem 
na zásadu subsidiarity.


