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Vedr.: Begrundet udtalelse fra Sveriges Riksdag om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af 
udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store 
underskud i medlemsstaterne i euroområdet
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 
mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes en begrundet udtalelse fra Sveriges Riksdag om det ovennævnte forslag 
til orientering.
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Begrundet udtalelse fra Sveriges Riksdag

Den økonomiske og finansielle krise har påvist værdien af en stabil finanspolitisk ramme på 
EU-plan. Gennem lovgivningspakken om styrket økonomisk styring (den såkaldte six-pack) 
blev stabilitets- og vækstpakken styrket. Med det europæiske semester findes der nu også en 
fælles overvågningscyklus for budget- og strukturpolitikken. Det forhold, at finanspolitikken i 
de medlemsstater, der har euroen som valuta i stadig større udstrækning påvirker de øvrige 
lande i samme valutaområde, hvilket ikke mindst statsgældskrisen har vist, taler for at give 
bedre incitamenter til at overholde bestemmelserne for dermed bedre at kunne føre en 
ansvarlig finanspolitik. Det er derfor hensigtsmæssigt, at eurolandene vedtager 
foranstaltninger, der lever op til de alvorlige udfordringer, som det fælles valutasamarbejde nu 
står overfor. Kommissionens forslag skal ses på denne baggrund. Samtidig må forslaget 
betragtes ud fra en afvejning mellem på den ene side strenge fælles regler for en restriktiv 
finanspolitik og på den anden side den nationale kompetence for finanspolitikken.

I Kommissionens forslag til forordning er der bestemmelser om, at udkast til budgetplaner 
skal fremsendes til Kommissionen til kontrol, inden de bliver bindende, og at Kommissionen 
kan opfordre medlemsstaterne til at fremsende et revideret udkast til budgetplan. Desuden 
skal Kommissionen om nødvendigt senest den 30. november kunne vedtage en udtalelse om 
udkastet til budgetplan, som medlemsstaterne opfordres til at tage hensyn til ved vedtagelsen 
af budgettet. Det er Riksdagens opfattelse, at det er Riksdagen, der træffer afgørelse om 
statens budget, både udgifter og indtægter, og at udkastet til budgetplan således først skal 
forelægges Riksdagen. Efter Riksdagens mening er det et nationalt anliggende at træffe 
afgørelse om udgifter og indtægter i de nationale budgetter inden for rammerne af de 
forpligtelser, traktaterne sætter, og de behov, som det europæiske samarbejde kræver.

Riksdagen mener, at der i Kommissionens forslag ikke er tilstrækkelige garantier til at værne 
om den nationale kompetence for finanspolitikken. På denne baggrund er det forelagte forslag 
ikke i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

I denne forbindelse understreger Riksdagen, at de nationale parlamenters opgave, at sikre, at 
nærhedsprincippet overholdes, ville have været lettere, hvis Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 5 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet udtrykkeligt havde begrundet forslaget med en henvisning til 
nærhedsprincippet.


