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Assunto: Parecer fundamentado do Riksdag do Reino da Suécia relativo à proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece disposições 
comuns para o acompanhamento e a avaliação dos projetos de planos orçamentais 
e para a correção do défice excessivo dos Estados-Membros da área do euro
(COM(2011)0821 –C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Nos termos do Regimento do Parlamento, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é responsável 
pela conformidade com o princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Riksdag (Parlamento) da 
Suécia sobre a proposta supramencionada.
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ANEXO

Parecer fundamentado do Riksdag da Suécia

A crise económica e financeira demonstrou a importância de um quadro regulamentar estável 
a nível da UE no domínio da política financeira. O pacote regulamentar relativo ao reforço da 
governação económica (pacote de seis atos legislativos conhecido por "six pack") reforçou o 
pacto de estabilidade e crescimento. Através do semestre europeu, existe agora também um 
ciclo de vigilância comum para a política orçamental e estrutural. O facto de a política 
financeira dos Estados-Membros cuja moeda é o euro influir cada vez mais nos países da 
mesma zona, como ficou amplamente demonstrado pela crise da dívida soberana, prova que 
os mesmos devem ser veementemente instados a respeitar o quadro regulamentar para melhor 
poder aplicar uma política financeira de responsabilidade. É pois legítimo que os países da 
zona euro tomem medidas para fazer face aos graves desafios com que a cooperação 
monetária nesta zona se depara. A proposta da Comissão deve ser encarada à luz destes 
factos. Simultaneamente, deve ser encarada no contexto da ponderação entre, por um lado, 
regras comuns estritas para uma política financeira rigorosa e, por outro, competências 
nacionais em matéria de política financeira.

O regulamento proposto pela Comissão contém regras de acordo com as quais os anteprojetos 
de orçamento deverão ser submetidos ao controlo da Comissão antes de se tornarem 
vinculativos, e a Comissão poderá exigir aos Estados-Membros que apresentem um 
anteprojeto de orçamento revisto. Além disso, a Comissão poderá, se necessário, adotar um 
parecer, o mais tardar até 30 de novembro, sobre o anteprojeto de orçamento, que os 
Estados-Membros são instados a ter em conta aquando da adoção do orçamento. O Riksdag
entende que lhe compete decidir sobre o orçamento de Estado, tanto em matéria de receitas 
como de despesas, e que a proposta de orçamento deve, por conseguinte, começar por ser 
apresentado ao Riksdag. No entender do Riksdag, a decisão sobre as receitas e as despesas no 
âmbito dos orçamentos nacionais é uma competência nacional, no respeito das obrigações que 
decorrem dos Tratados e das necessidades de cooperação na zona euro.

O Riksdag considera que a proposta da Comissão não dá garantias suficientes de salvaguarda 
da competência nacional em matéria de política financeira. Perante estes factos, a proposta 
apresentada não é compatível com o princípio da subsidiariedade.

Neste contexto, o Riksdag salienta que o dever dos parlamentos nacionais de salvaguardar o
princípio da subsidiariedade teria sido facilitado se a Comissão, em conformidade com o 
disposto no artigo 5.º do Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, tivesse expressamente fundamentado a proposta relativamente ao princípio 
da subsidiariedade.


