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Asia: Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia 
sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen 
varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä
(COM(2011)0821 –C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto

Talous- ja finanssikriisi on osoittanut vakaan julkisen talouden kehyksen merkityksen EU:n 
tasolla. Talouden ohjauksen lujittamista koskevalla lainsäädäntöpaketilla (kuuden 
toimenpiteen paketti) on lujitettu vakaus- ja kasvusopimusta. Talouspolitiikan EU-ohjausjakso 
merkitsee myös budjetti- ja rakennepolitiikan yhteistä valvontasykliä. Euroa valuuttanaan 
käyttävien jäsenvaltioiden finanssipolitiikka vaikuttaa yhä tuntuvammin muihin saman alueen 
maihin, kuten valtionvelkakriisi osoittaa, mikä kannustaa selvästi noudattamaan kehystä, jotta 
vastuullista finanssipolitiikkaa voidaan harjoittaa paremmin. Siksi on kohtuullista, että euroa 
käyttävät maat toteuttavat toimia, joilla reagoidaan yhteisen valuutta-alueen vakaviin 
haasteisiin. Komission ehdotusta on tarkasteltava tätä taustaa vasten. Samalla ehdotusta 
tarkasteltaessa on punnittava toisaalta rajoittavaan finanssipolitiikkaan tähtääviä tiukkoja 
yhteisiä toimia ja toisaalta kansallista toimivaltaa finanssipolitiikassa.

Komission asetusehdotuksen säännöksissä edellytetään, että alustavat talousarviosuunnitelmat 
toimitetaan komissiolle seurantatarkoituksissa ennen kuin suunnitelmista tulee sitovia ja että 
komissio voi pyytää jäsenvaltioilta tarkistetun alustavan talousarviosuunnitelman. Lisäksi 
komissio voi antaa tarvittaessa 30 päivään marraskuuta mennessä alustavasta 
talousarviosuunnitelmasta lausunnon, joka jäsenvaltioiden on otettava huomioon talousarviota 
hyväksyttäessä. Valtiopäivät katsoo, että valtion talousarviosta, sekä menoista että tuloista, 
päätetään valtiopäivillä ja että siten talousarvioesitys on annettava ensin valtiopäiville. 
Valtiopäivät katsoo, että kansallisten talousarvioiden tuloista ja menoista päättämin 
perussopimusvelvoitteiden ja euroalueen maiden yhteistyön asettamien vaatimusten puitteissa 
on kansallinen asia.

Ruotsin valtiopäivät katsoo, ettei komission ehdotuksessa anneta riittäviä takeita kansallisen 
toimivallan suojaamisesta finanssipolitiikassa. Annettu ehdotus ei siis ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Valtiopäivät haluaa tässä yhteydessä korostaa, että komissio on perustellut ehdotuksensa 
toissijaisuusperiaatteen kannalta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 
tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti, mikä on helpottanut kansallisia parlamentteja niiden 
valvoessa toissijaisuusperiaatteen noudattamista.


