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Avizul motivat al Parlamentului Suediei (Riksdag) referitor la propunerea de
directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozițiile comune
pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru
asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să expună motivele pentru care
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.
În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.
Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Parlamentului Suediei referitor la
propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ
Aviz motivat al Parlamentului Regatului Suediei
Criza financiară și economică a demonstrat importanța existenței unui cadru financiar și
politic stabil la nivelul UE. Pachetul legislativ privind consolidarea guvernanței economice
(așa-numitul „Six Pack”) a contribuit la întărirea pactului de stabilitate și creștere. Odată cu
introducerea Semestrului European a fost instituit un ciclu de monitorizare comun al
politicilor bugetare și structurale. Faptul că politica bugetară din statele membre a căror
monedă este euro influențează într-o măsură din ce în ce mai mare celelalte state din zona
euro, lucru demonstrat, nu în ultimul rând, de criza datoriilor, reprezintă un motiv pentru care
acestea trebuie stimulate mai mult să respecte cadrul de reglementare pentru a se putea duce o
politică bugetară responsabilă. În acest sens, este indicat ca țările din zona euro să adopte
măsuri cu ajutorul cărora să poată face față grelelor încercări cu care se confruntă, în prezent,
cooperarea monetară și politică. În acest context trebuie înțeleasă propunerea Comisiei. În
același timp, propunerea trebuie să fie privită din perspectiva echilibrului dintre, pe de o parte,
reglementările comune stricte pentru o politică financiară restrictivă și, pe de altă parte,
competența națională pentru aceasta.
Propunerea de regulament prezentată de Comisie prevede că proiectul de buget național se
transmite acesteia, în scopul monitorizării sale, înainte de adoptarea bugetului și că Comisia
poate solicita unui stat membru să prezinte un proiect revizuit de buget. Pe lângă aceasta,
Comisia ar trebui să fie în măsură, dacă este cazul, ca, până cel mai târziu la 30 noiembrie, să
adopte un aviz cu privire la proiectul de buget, pe care statul membru în cauză să fie invitat
să-l ia în considerare în cadrul procedurii de adoptare a acestuia. Riksdagul consideră că
luarea deciziilor referitoare la bugetul de stat, precum și la venituri și cheltuieli, este apanajul
acestuia și, ca atare, că proiectul de buget trebuie să fie prezentat în primul rând acestuia.
Riksdagul mai apreciază că deciziile privind veniturile și cheltuielile la/din bugetul național
țin de responsabilitatea statelor, în cadrul obligațiilor care decurg din tratate și al exigențelor
legate de participarea la zona euro.
Riksdagul consideră că propunerea Comisiei nu conține suficiente garanții în ce privește
protejarea competenței naționale în materie de politică bugetară. Din acest motiv, propunerea
prezentată nu este conformă principiului subsidiarității.
În acest sens, Riksdagul dorește să sublinieze faptul că sarcina parlamentelor naționale de a
verifica conformitatea cu principiul subsidiarității ar fi fost facilitată dacă Comisia, conform
articolului 5 din Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, ar
fi motivat propunerea printr-o trimitere la principiul subsidiarității.
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