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Przedmiot: Uzasadniona opinia parlamentu Szwecji na temat wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych 
przepisów dotyczących monitorowania i oceny wstępnych planów budżetowych 
oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich 
strefy euro
(COM(2011)0821 –C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Na mocy art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności 
parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania projektu aktu 
ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest zgodny 
z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna odpowiedzialna jest za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie proszeni są o zapoznanie się z uzasadnioną opinią szwedzkiego Riksdagu w sprawie 
wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia szwedzkiego Riksdagu

Kryzys gospodarczy i ekonomiczny dowiódł znaczenia stabilnych zasad polityki finansowej 
na szczeblu UE. Pakt o stabilności i wzroście wzmocniono pakietem sześciu wniosków 
ustawodawczych (tzw. sześciopakiem) gwarantujących wzmocnienie zarządzania gospodarką. 
W ramach europejskiego okresu oceny wprowadzono również wspólny cykl nadzorowania 
polityki budżetowej i strukturalnej. Fakt, że polityka finansowa państw członkowskich, które 
wprowadziły euro, ma coraz większy wpływ na pozostałe kraje tej samej strefy walutowej –
czego dowiódł między innymi kryzys długu publicznego – jest argumentem za 
wzmocnieniem zachęt do przestrzegania ram prawnych, aby mogły one skuteczniej prowadzić 
odpowiedzialną politykę finansową. Dlatego też rozsądne jest, by kraje strefy euro przyjęły 
środki odpowiadające poważnym wyzwaniom, przed jakimi stoi współpraca w zakresie 
wspólnej waluty. Na tym też tle należy analizować wniosek Komisji. Jednocześnie wniosek 
należy rozpatrywać z punktu widzenia równowagi pomiędzy surowymi wspólnymi zasadami 
restrykcyjnej polityki finansowej a uprawnieniami krajowymi w dziedzinie polityki 
finansowej.

Wniosek Komisji w sprawie rozporządzenia zawiera przepisy mówiące, że wstępne plany 
budżetowe mają zostać przedstawione Komisji w celu weryfikacji zanim staną się wiążące, 
zaś Komisja może zażądać od państw członkowskich przedstawienia zmienionego wstępnego 
planu budżetowego. Ponadto w razie potrzeby Komisja musi móc wydać opinię w sprawie 
wstępnego planu budżetowego najpóźniej w dniu 30 listopada, którą państwa członkowskie 
powinny uwzględnić przy przyjmowaniu budżetu. Riksdag jest zdania, że to parlament 
powinien podejmować decyzje o budżecie państwowym, zarówno w kwestii wydatków, jak i 
przychodów, w związku z czym powinien on być pierwszą instancją, której się go 
przedstawia. Parlament Szwecji uważa, że decyzje o wydatkach i przychodach budżetów 
krajowych należą do kompetencji państw członkowskich w ramach zobowiązań wynikających 
z traktatu oraz potrzeb współpracy w dziedzinie euro.

Riksdag twierdzi, że projekt wysunięty przez Komisję nie zapewnia wystarczających 
gwarancji ochrony kompetencji krajowych w dziedzinie polityki finansowej. W związku z 
tym przedstawiony projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W tym kontekście Riksdag pragnie również podkreślić, że zadanie dopilnowania przez 
parlamenty krajowe przestrzegania zasady pomocniczości byłoby ułatwione, gdyby Komisja, 
zgodnie z art. 5 Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, 
wyraźnie motywowała wniosek w odniesieniu do zasady pomocniczości.


