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Teema: Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse ettepanekut, milles käsitletakse esialgsete eelarvekavade seire ja 
hindamise ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamise tagamise üldsätteid
(COM(2011)0821 –C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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ET

LISA

Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus

Finants- ja majanduskriis on näidanud, kui oluline on ELi tasandil stabiilne eelarvepoliitiline 
raamistik. Majanduse juhtimise tugevdamist käsitleva kuue seadusandliku ettepaneku 
paketiga tugevdati stabiilsuse ja kasvu pakti. Paralleelselt Euroopa poolaastaga on nüüd 
loodud ka ühine eelarve- ja struktuuripoliitika järelevalvetsükkel. Asjaolu, et niisuguste 
liikmesriikide eelarvepoliitika, kelle rahaühik on euro, mõjutab ka teisi euroala liikmesriike 
üha rohkem, st asjaolu, mis avaldus mitte viimases järjekorras riigivõlakriisi kaudu, toetab 
õigusraamistiku järgimiseks tugevamate stiimulite andmist, et oleks võimalik järgida 
vastutustundlikku eelarvepoliitikat. Seetõttu on otstarbekas, et euroala liikmesriigid võtavad 
meetmeid, mille abil tegeletakse praegu rahapoliitikaalase koostöö ees seisvate tõsiste 
probleemidega. Komisjoni ettepanekut tuleb vaadelda selle taustal. Samal ajal tuleb aga 
ettepanekut vaadelda ühelt poolt piirava eelarvepoliitika rangete ühiste eeskirjade ja teiselt 
poolt riikide eelarvepoliitikaalase pädevuse vahelisest kompromissist lähtuvalt.

Komisjoni ettepanekus võtta vastu määrus on ette nähtud, et esialgne eelarvekava esitatakse 
komisjonile hindamiseks veel enne eelarve vastuvõtmist ning et komisjon võib 
liikmesriikidelt nõuda uue läbivaadatud esialgse eelarvekava esitamist. Lisaks peaks 
komisjonil olema võimalus võtta vajaduse korral hiljemalt 30. novembriks vastu arvamus 
esialgse eelarvekava kohta, mida asjaomane liikmesriik peaks eelarve vastuvõtmise käigus 
arvesse võtma. Rootsi Riksdag on seisukohal, et tema on see, kes teeb otsuse riigieelarve (nii 
kulude kui ka tulude) kohta, ning et eelarveprojekt tuleb seetõttu esitada esmalt Rootsi 
Riksdagile. Rootsi Riksdagi arvates on just asjaomase riigi ülesanne otsustada riigieelarve 
kulude ja tulude üle lepingutest tulenevate kohustuste ja nõudmiste raames, mis kaasnevad 
koostööga euroalal.

Rootsi Riksdagi arvates ei sisalda komisjoni ettepanek piisavaid tagatisi riikliku pädevuse 
kaitseks eelarvepoliitika osas. Selle taustal ei vasta esildatud ettepanek subsidiaarsuse 
põhimõttele.

Sellega seoses tahaks Rootsi Riksdag rõhutada, et riikide parlamentide ülesannet kontrollida 
subsidiaarsuse põhimõttele vastavust oleks lihtsustatud, kui komisjon oleks ettepanekut 
vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli 
artiklile 5 põhjendanud viitega subsidiaarsuse põhimõttele.


