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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon
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TEATIS LIIKMETELE
(12/2012)

Teema: Prantsuse Senati põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse esialgsete eelarvekavade seire 
ja hindamise ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamise tagamise üldsätteid
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Prantsuse Senati põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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EUROOPA RESOLUTSIOON

PÕHJENDATUD ARVAMUSEGA

selle kohta, kas ettepanek võtta vastu määrus, milles käsitletakse esialgsete eelarvekavade
seire ja hindamise ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise
tagamise üldsätteid (E 6903), on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

Kodukorra artikli 73 g lõigete 4 ja 5 kohaselt esitab senat rahanduskomisjoni 
ettepaneku alusel järgmise resolutsiooni ettepaneku:

Määruse ettepaneku (E 6903) artiklites 3 ja 4 sätestatakse, et:

- eelarve seaduse eelnõud ja keskpika perioodi eelarvekavad peavad „põhinema sõltumatul 
makromajanduslikul prognoosil“,

- liikmesriigid peavad moodustama „sõltumatud eelarvenõukogud“,

- liikmesriigid peavad kehtestama „eelarve tasakaalu käsitlevad arvulised eelarve-eeskirjad, 
millega siseriikliku eelarvemenetluse raames rakendatakse keskpika perioodi eelarve-
eesmärke“, ning et „sellised eeskirjad on siduvad, eelistatavalt sätestatud põhiseaduses ja 
hõlmavad kogu valitsemissektorit“.
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Võttes arvesse põhiseaduse artiklit 88-6,

Senat:

Üldised märkused

- väljendab kahetsust, et määruse ettepanek ei ole subsidiaarsuse põhimõtte osas 
selgesõnaliselt põhjendatud;

- märgib, et struktuurse tasakaalu põhimõtte kohustuslikuks kehtestamiseks riigieelarve 
koostamise protsessis oleks Prantsusmaal vajalik muuta põhiseadust; juhib tähelepanu 
asjaolule, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 4 sätestatakse, et liit austab „liikmesriikide 
identiteeti, mis on omane nende poliitilistele ja põhiseaduslikele põhistruktuuridele“; on 
seisukohal, et kuigi teisesest õigusaktist võib tuleneda vajadus muuta põhiseadust, ei saa 
niisuguse aktiga nõuda, et riigid oma põhiseadust muudaksid;

- arvestades, et ettepaneku E 6903 puhul on tegemist otseselt kohaldatava määrusega, kuid see 
nõuab siiski ülevõtmismeetmeid, tunneb huvi, kas see on kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 288, milles on sätestatud erinevused direktiiv ja määruse vahel;

Subsidiaarsuse põhimõttega seotud märkused

- tuletades meelde, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 on sätestatud, et subsidiaarsuse 
põhimõtte kohaselt võib Euroopa Liit sekkuda „üksnes niisuguses ulatuses ja siis, kui 
liikmesriigid ei suuda täielikult saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid neid saab 
kavandatava meetme ulatuse või toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil“, nagu on 
märkinud Euroopa Liidu kohus, tuleb hinnata mitte üksnes seda, kas kavandatava meetme 
eesmärki saab paremini saavutada ühenduse tasandil, vaid ka seda, kas võetav meede ei ole 
rangem, kui soovitud eesmärgi saavutamiseks vaja;

- arvestades, et määruse ettepanekuga ei tuleks seega püüda kehtestada vahendeid, millega 
liikmesriigid peaksid saavutama stabiilsuse ja kasvu pakti eesmärgid;

- on seisukohal, et määruse ettepaneku (E 6903) artiklid 3 ja 4 ei saa praegusel kujul olla 
kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, nagu see on määratletud Euroopa Liidu lepingu artiklis 
5 ja sellele lisatud protokollis nr 2, kui ei kohaldata järgmisi tõlgendusi:

a) artiklis 4 osutatud „sõltumatute eelarvenõukogude“ koosseisu ja tegevuse osas peab 
liikmesriikidele jääma suur otsustamisvabadus;

b) sama peab kehtima ka artiklis 3 osutatud „sõltumatute makromajanduslike prognooside“ 
kohta, mis peaksid eeskätt suutma vastata majandusorganisatsioonide prognooside 
keskmisele.

Senati 24. jaanuari 2012. aasta resolutsioon

President

Allkiri: Jean-Pierre BEL


