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Zadeva: Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov 
proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja 
držav članic v euroobmočju
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal švedski 
parlament.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta

Finančna in gospodarska kriza je pokazala, kako pomemben je stabilen finančni okvir na 
ravni EU. Z zakonodajnim svežnjem o krepitvi gospodarskega upravljanja (imenovanim tudi 
šesterec) je bil okrepljen pakt stabilnosti in rasti. Vzporedno z evropskim semestrom je zdaj 
vzpostavljen skupen nadzorni cikel za proračunsko in strukturno politiko. Dejstvo, da ima 
proračunska politika držav članic z evrom v vse večji meri posledice za druge države članice 
v evrskem območju, kar se je nenazadnje jasno pokazalo z dolžniško krizo, govori v prid 
temu, da je treba države članice močno spodbujati k upoštevanju pravnega okvira, da bodo 
lahko vodile odgovorno proračunsko politiko. Zato je smotrno, da države v evrskem območju 
sprejmejo ukrepe, s katerimi se bodo lahko spopadale z velikimi izzivi, ki izvirajo iz 
sodelovanja v skupni valuti. Na predlog Komisije je treba gledati s tega zornega kota. 
Sočasno pa je treba na predlog gledati s stališča ravnotežja, ki ga je treba ohranjati na eni 
strani med strogimi skupnimi pravili za restriktivno finančno politiko in, na drugi strani, 
nacionalno pristojnostjo za finančno politiko.

Predlog uredbe Komisije predvideva, da je treba osnutke proračunskih načrtov Komisiji 
predložiti v pregled še preden začnejo veljati, Komisija pa od držav članic lahko zahteva, da 
svoje osnutke revidirajo. Poleg tega lahko Komisija po potrebi najkasneje do 30. novembra 
pripravi mnenje o posameznih osnutkih proračunskih načrtov, države članice pa bi morale to 
mnenje upoštevati v procesu sprejemanja proračuna. Švedski parlament meni, da je 
sprejemanje odločitev o državnem proračunu njegova pristojnost, naj bo to za prihodke ali 
odhodke, in da mora biti torej osnutek proračuna predložen najprej njemu. Po mnenju 
švedskega parlamenta so odločitve o prihodkih in odhodkih nacionalnih proračunov v 
pristojnosti držav, v okviru obveznosti, ki izhajajo iz pogodb in zahtev v zvezi s sodelovanjem 
v evrskem območju

Po mnenju švedskega parlamenta predlog Komisije ne vsebuje zadostnih jamstev za 
ohranjanje nacionalne pristojnosti pri proračunski politiki. Zaradi tega predlog ni skladen z 
načelom subsidiarnosti.

Ob tem pa želi švedski parlament poudariti, da bi bila naloga nacionalnih parlamentov glede 
nadzora nad načelom subsidiarnosti lažja, olajšana, če bi Komisija svoj predlog v skladu s 
členom 5 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti osnovala na načelu 
subsidiarnosti.


