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Vec: Odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riskdagen) k návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných ustanoveniach o 
monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy 
nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne
(COM(2011)0821 –C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riskdagen)
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdag)

Hospodárska a finančná kríza poukázala na to, aký dôležitý je stabilný rozpočtový rámec na 
úrovni EÚ. Prostredníctvom legislatívneho balíka o posilnenej správe ekonomických 
záležitostí (tzv. balík šiestich legislatívnych návrhov) sa posilnil Pakt stability a rastu. Od 
zavedenia európskeho semestra sa teraz vykonáva aj spoločný cyklus dohľadu aj v oblasti 
rozpočtovej a štrukturálnej politiky. Skutočnosť, že rozpočtová politika v členských štátoch, 
ktorých menou je euro, v čoraz väčšej miere ovplyvňuje ostatné krajiny tej istej menovej 
zóny, čo potvrdila aj kríza štátneho dlhu, hovorí v prospech toho, že by sa tieto štáty mali 
silnejšie stimulovať v záujme plnenia regulačného rámca, aby mohli uskutočňovať 
zodpovednú rozpočtovú politiku. Preto je opodstatnené, aby členské štáty eurozóny prijali 
opatrenia reagujúce na závažné výzvy, ktorým v súčasnosti čelí spoločná mena. Návrh 
Komisie by sa preto mal posudzovať v tejto súvislosti. Zároveň by sa pri posudzovaní tohto 
návrhu malo brať do úvahy zvažovanie medzi prísnymi spoločnými pravidlami reštriktívnej 
rozpočtovej politiky na jednej strane a vnútroštátnymi právomocami týkajúcimi sa 
rozpočtovej politiky na druhej strane.

Návrh nariadenia predložený Komisiou obsahuje ustanovenia, podľa ktorých sa majú návrhy 
rozpočtových plánov predkladať Komisii na účely monitorovania predtým, než sa tieto plány 
stanú záväznými, pričom Komisia môže od členských štátov žiadať, aby predložili 
prepracovaný návrh rozpočtového plánu. Okrem toho by Komisia mala mať v prípade potreby 
možnosť prijať do 30. novembra stanovisko k návrhu rozpočtového plánu s možnosťou 
vyzvať dotknutý členský štát, aby toto stanovisko zohľadnil pri schvaľovaní rozpočtu. 
Švédsky parlament sa domnieva, že práve jemu prináleží rozhodovať o štátnom rozpočte v 
oblasti výdavkov ako aj o príjmov a že návrh rozpočtu sa má teda predložiť najskôr jemu. 
Švédsky parlament sa domnieva, že rozhodovanie o výdavkoch a príjmoch v národnom 
rozpočte je záležitosťou na národnej úrovni v rámci povinností vyplývajúcich zo zmlúv, ako 
aj potrieb vyplývajúcich z členstva v eurozóne.

Švédsky parlament sa domnieva, že návrh Komisie neobsahuje dostatočné záruky na ochranu 
vnútroštátnych právomocí v oblasti rozpočtovej politiky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti 
nie je predložený návrh v súlade so zásadou subsidiarity.

V tejto súvislosti by švédsky parlament chcel zdôrazniť, že úloha národných parlamentov 
posudzovať dodržiavanie zásady subsidiarity by bola ľahšia, keby Komisia v súlade článkom 
5 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality svoj návrh odôvodnila, pokiaľ 
ide o zásadu subsidiarity.


