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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Σουηδίας (Riksdag) όσον αφορά την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων 
προϋπολογισμών και για την εξασφάλιση της διόρθωσης των υπερβολικών 
ελλειμμάτων των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ
(COM(2011)0821 –C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου 
της Σουηδίας (Riksdag) σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Σουηδίας (Riksdag)

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει αποδείξει πόσο σημαντικό είναι ένα σταθερό 
κανονιστικό πλαίσιο χρηματοπιστωτικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Με την νομοθετική δέσμη 
για  την ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης (την αποκαλούμενη «εξάδα» ή «six 
pack») ενισχύθηκε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Το ευρωπαϊκό εξάμηνο 
επέτρεψε επίσης να καθιερωθεί ένας κοινός κύκλος εποπτείας για τη δημοσιονομική και 
διαρθρωτική πολιτική. Το γεγονός ότι η χρηματοπιστωτική πολιτική των κρατών μελών που 
έχουν το ευρώ ως νόμισμα επηρεάζει σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό τις άλλες χώρες της 
ίδιας νομισματικής ζώνης, όπως προκύπτει σαφώς από την κρίση του κρατικού χρέους, 
συνιστά επιχείρημα για να δοθούν στις χώρες αυτές ισχυρά κίνητρα για να τηρήσουν τους 
κανόνες, προκειμένου να μπορέσουν καλύτερα να ακολουθήσουν μια υπεύθυνη 
χρηματοπιστωτική πολιτική. Ενδείκνυται ως εκ τούτου, οι χώρες της ευρωζώνης να λάβουν 
μέτρα που ανταποκρίνονται στις σοβαρές προκλήσεις τις οποίες η συνεργασία στο πλαίσιο 
του ενιαίου νομίσματος αντιμετωπίζει επί του παρόντος. Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να 
εξεταστεί υπό το φως αυτό. Παράλληλα, η πρόταση πρέπει να εξεταστεί με βάση την 
ισορροπία ανάμεσα στους αυστηρούς κοινούς κανόνες για μια περιοριστική δημοσιονομική 
πολιτική αφενός και  την εθνική αρμοδιότητα για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής 
αφετέρου.

Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής περιλαμβάνει διατάξεις που καθορίζουν ότι τα σχέδια 
προϋπολογισμών πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή για σκοπούς εποπτείας πριν να 
αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα καθώς και ότι η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού. Επιπλέον, η Επιτροπή 
μπορεί, εν ανάγκη, να εγκρίνει γνωμοδότηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού, στις 30 
Νοεμβρίου το αργότερο, το οποίο  τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν υπόψη κατά την 
έγκριση του  προϋπολογισμού. Το κοινοβούλιο της Σουηδίας είναι της άποψης  ότι το ίδιο 
πρέπει να λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό του κράτους, είτε πρόκειται 
για δαπάνες είτε για έσοδα, και ότι συνεπώς το σχέδιο προϋπολογισμού πρέπει κατ' αρχάς να 
υποβληθεί στο κοινοβούλιο. Κατά την άποψη του κοινοβουλίου της Σουηδίας, υπόκεινται 
στις εθνικές αρμοδιότητες οι αποφάσεις σχετικά με τις δαπάνες και τα έξοδα των εθνικών 
προϋπολογισμών, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συνθήκες και των 
απαιτήσεων που συνδέονται με τη συμμετοχή στο ευρώ.

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας θεωρεί ότι στην πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνονται 
επαρκείς εγγυήσεις για την προάσπιση της εθνικής αρμοδιότητας στον τομέα της 
χρηματοπιστωτικής πολιτικής. Υπό το φως των προαναφερθέντων, η υποβληθείσα πρόταση 
δεν συμβιβάζεται με την αρχή της επικουρικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, το κοινοβούλιο της Σουηδίας επιθυμεί να τονίσει ότι το καθήκον των 
εθνικών κοινοβουλίων να μεριμνήσουν για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας θα 
είχε διευκολυνθεί εάν η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου για την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, είχε βασίσει ρητά την 
αιτιολόγηση της πρότασής της στην αρχή της επικουρικότητας. 


