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Betreft: Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake het voorstel voor een  
Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van 
ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van 
buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied
(COM(2011)0821 –C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag

De economische en financiële crisis heeft aangetoond hoe belangrijk een stabiel 
begrotingskader op EU-niveau is. Het wetgevingspakket over versterkte economische 
beleidsaansturing (het zgn. Six Pack) heeft het stabiliteits- en groeipact versterkt. Hiermee 
beschikt Europa naast het Europees Semester thans ook over een gemeenschappelijke 
toezichtscyclus voor begrotings- en structuurbeleid. Dat het begrotingsbeleid in lidstaten die 
de euro als munt hebben steeds meer invloed heeft op de overige landen van de eurozone wat 
onder meer blijkt uit de schuldencrisis - pleit ervoor dat er sterkere prikkels worden gegeven 
voor het naleven van de regels, zodat er meer verantwoord begrotingsbeleid kan worden 
gevoerd. Daarom is het terecht dat de eurolanden maatregelen nemen die zijn toegesneden op 
de serieuze uitdagingen waarvoor de eurozone zich thans geplaatst ziet. Het 
Commissievoorstel moet tegen die achtergrond worden bezien. Tegelijkertijd moet het 
voorstel ook worden beoordeeld aan de hand van de afweging tussen strikte 
gemeenschappelijke regels voor een restrictief begrotingsbeleid enerzijds en de nationale 
bevoegdheid voor het begrotingsbeleid anderzijds.

In het voorstel van de Commissie staat onder meer dat de ontwerpbegrotingsplannen ter 
beoordeling aan de Commissie moeten worden voorgelegd voordat zij bindend worden en dat 
de Commissie kan verlangen dat de lidstaten een herzien ontwerpbegrotingsplan voorleggen. 
Bovendien moet de Commissie indien nodig uiterlijk op 30 november advies kunnen 
uitbrengen over het ontwerpbegrotingsplan, waarmee de lidstaten rekening moeten houden bij 
de vaststelling van hun begroting. De Rijksdag is van mening dat het besluit inzake de 
staatsbegroting, zowel voor de uitgaven als voor de ontvangsten, zijn bevoegdheid is en dat de 
ontwerpbegroting dus eerst aan de Rijksdag moet worden gepresenteerd. In de opinie van de 
Rijksdag is het besluit inzake de uitgaven en ontvangsten van de nationale begrotingen -
binnen het raam van de uit het Verdrag voortvloeiende verplichtingen en de vereisten met het 
oog op de eurozone - een nationale aangelegenheid. 

De Rijksdag is van oordeel dat het Commissievoorstel onvoldoende waarborgen biedt voor 
het behoud van de nationale bevoegdheid op het gebied van het begrotingsbeleid. Op grond 
daarvan strookt het onderhavige voorstel niet met het subsidiariteitsbeginsel.

De Rijksdag wil in dit verband benadrukken dat de taak van de nationale parlementen om toe 
te zien op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel makkelijker zou zijn geweest als de 
Commissie overeenkomstig artikel 5 van het Protocol betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid het voorstel uitdrukkelijk had gemotiveerd in 
het licht van het subsidiariteitsbeginsel.


