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Tárgy:

A svéd parlament indokolással ellátott véleménye az előzetes költségvetési tervek
monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya
megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről módosításárról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0821 –C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.
Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.
Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a svéd Parlamentnek a fentebb megjelölt
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET
A svéd parlament indokolással ellátott véleménye
A gazdasági és pénzügyi válság rávilágított annak jelentőségére, hogy stabil uniós
költségvetési szabályozási keretre van szükség. A gazdasági irányítás megerősítését célzó
jogalkotási csomag (az úgynevezett „hatos csomag”) révén a stabilitási és növekedési csomag
megerősítést nyert. Az európai szemeszterrel most közös felügyeleti ciklus is rendelkezésre
áll a költségvetési és strukturális politika tekintetében. Az euró pénznemet használó
tagállamok költségvetési politikája egyre erőteljesebb hatást fejt ki az euróövezethez tartozó
többi tagállamra – amit nem utolsósorban az államadósság-válság is mutat –, és ez a tény
amellett szól, hogy ezen országoknak erős ösztönzést kell adni annak érdekében, hogy
sikeresebben folytathassák felelősségteljes költségvetési politikájukat. Helyénvaló ezért, hogy
az euróövezet országai olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek megfelelnek a jelenleg a
közös monetáris rendszer előtt álló komoly kihívásoknak. A Bizottság javaslatát ebben az
összefüggésrendszerben kell szemlélni. A javaslatot ugyanakkor az egyrészt a megszorító
költségvetési politikára vonatkozó szigorú közös szabályok, másrészt a költségvetési politika
terén érvényes nemzeti hatáskörök közötti egyensúly szempontjából kell szemügyre venni.
A rendeletre irányuló bizottsági javaslat rendelkezéseket tartalmaz arról, hogy az előzetes
költségvetési terveket – még kötelező erejűvé válásuk előtt – a Bizottsághoz ellenőrzés céljára
be kell nyújtani, és hogy a Bizottság utasíthatja a tagállamokat felülvizsgált előzetes
költségvetési terv benyújtására. Ezenkívül a Bizottságnak módjában áll, hogy – szükség
esetén – az előzetes költségvetési tervről legkésőbb november 30-áig véleményt alkosson,
felkérve a tagállamokat, hogy azt a költségvetés elfogadásakor vegyék figyelembe. A svéd
parlament álláspontja, hogy az állami költségvetésről – a kiadások és a bevételek tekintetében
egyaránt – a parlament határoz, és hogy ezért a költségvetési javaslatot is először a parlament
elé kellene terjeszteni. A parlament véleménye szerint a nemzeti költségvetés kiadásaira és
bevételeire vonatkozó határozat meghozatala – a szerződésekben előírt kötelezettségek,
valamint az euróövezetben folytatott együttműködésből fakadó szükségletek keretei között –
nemzeti hatáskörbe tartozik.
A parlament úgy véli, hogy a bizottság javaslata nem tartalmaz elfogadható garanciákat a
költségvetési politika nemzeti hatáskörének védelme tekintetében. A fentiek alapján az
előterjesztett javaslat nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével.
Ezzel összefüggésben a parlament hangsúlyozni kívánja, hogy a nemzeti parlamentek
könnyebben eleget tehettek volna a szubszidiaritás elvének védelmével kapcsolatos
feladatuknak, ha a Bizottság a javaslata indokolását – a szubszidiaritás és az arányosság
elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően – a szubszidiaritás
elvével kifejezetten alátámasztotta volna.
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