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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto
pateikimo gali pareikši Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo
principo.
Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už
subsidiarumo principo laikymąsi.
Pridedama susipažinti Švedijos Karalystės Riksdago pagrįsta nuomonė dėl minėtojo
pasiūlymo.
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PRIEDAS
Švedijos Karalystės Riksdago pagrįsta nuomonė
Ekonomikos ir finansų krizė parodė, kokios svarbios stabilios finansų politikos taisyklės ES
lygmeniu. Stabilumo ir augimo paktas sustiprintas vadinamuoju šešių įstatymo galią turinčių
priemonių rinkiniu. Įgyvendinant Europos semestro procesą taip pat parengtas bendras
biudžeto ir struktūrinės politikos priežiūros ciklas. Tai, kad euro zonos valstybių finansų
politika vis labiau veikia kitas šios zonos valstybes (tai visų pirma parodė valstybių skolos
krizė), yra svarbi priežastis skatinti jų suinteresuotumą laikytis taisyklių ir geriau vykdyti
atsakingą finansų politiką. Todėl būtų tikslinga, kad euro zonos valstybės imtųsi priemonių,
kurias taikant būtų siekiama įveikti didelius sunkumus, su kuriais jos dabar susiduria.
Atsižvelgiant į tai, reikėtų įvertinti Komisijos pasiūlymą. Tuo pat metu pasiūlymą reikia
įvertinti apsvarsčius, viena vertus, bendras griežtas ribojamojo pobūdžio fiskalinės politikos
taisykles ir, antra vertus, nacionalinę kompetenciją vykdyti finansų politiką.
Komisijos pasiūlyme dėl reglamento numatytos taisyklės, pagal kurias Komisijai stebėsenos
tikslais reikės pateikti biudžetų planus, kol jie netapo privalomais, o Komisija galės
pareikalauti pateikti persvarstytą biudžeto plano projektą. Be to, būtinais atvejais Komisija
vėliausiai lapkričio 30 d. galės priimti nuomonę dėl biudžeto plano projekto, į kurią,
tvirtindamos biudžetą, valstybės narės bus raginamos atsižvelgti. Riksdago nuomone, jis
turėtų spręsti su valstybės biudžetu susijusius ir išlaidų, ir pajamų klausimus, taip pat
pirmiausia jam turėtų būti pateikiamas ir biudžeto planas. Riksdago nuomone, sprendimai dėl
nacionalinių biudžetų išlaidų ir pajamų priklauso nacionalinei kompetencijai, atsižvelgiant į
pagal sutartis prisiimtus įsipareigojimus ir į euro zonos poreikius.
Riksdagas mano, kad Komisijos pasiūlyme nėra pakankamų garantijų, padėsiančių išsaugoti
nacionalinę kompetenciją finansų politikos srityje. Dėl šios priežasties pateiktas pasiūlymas
prieštarauja subsidiarumo principui.
Šiomis aplinkybėmis Riksdagas nori atkreipti dėmesį į tai, kad nacionalinių parlamentų, kaip
subsidiarumo principo laikymąsi užtikrinančių institucijų, užduotis labai palengvėtų, jei
Komisija, laikydamasi Protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo
5 straipsnio, aiškiai pagrįstų pasiūlymą subsidiarumo principo aspektu.
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