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Asia: Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia 
sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen 
varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386)

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ranskan senaatin perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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N:o 53

SENAATTI
____

24. tammikuuta 2012 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN ISTUNTO 2011–2012

HUOMIO
ALUSTAVA VERSIO

Ainoastaan lopullinen versio on todistusvoimainen.

EUROOPPALAINEN PÄÄTÖSLAUSELMA

PERUSTELLUSTA LAUSUNNOSTA,

joka koskee alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen 
jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista
yhteisistä säännöksistä annetun asetusehdotuksen (E 6903) toissijaisuusperiaatteen 
mukaisuutta. 

Työjärjestyksensä 73 g artiklan 4 ja 5 alakohdan mukaisesti senaatti antaa 
päätöslauselman seuraavasta finanssivaliokunnan päätöslauselmaehdotuksesta:

Asetusehdotuksen (E 6903) 3 ja 4 artiklassa todetaan, että

– rahoitusta koskevien lakiehdotusten ja talousarviosuunnitelmien on perustuttava 
"riippumattomaan makrotalouden ennusteeseen", 

– jäsenvaltioiden on perustettava "riippumaton finanssipoliittinen neuvosto",

– jäsenvaltioiden on otettava käyttöön "tasapainossa olevaa rahoitusasemaa koskevat 
numeeriset finanssipoliittiset säännöt, joilla keskipitkän aikavälin tavoitteet pannaan 
täytäntöön niiden kansallisissa talousarviomenettelyissä" ja joiden "on katettava kaikki 
julkisyhteisöt, ja niiden on oltava sitovia, mielellään perustuslain luonteisia".

Ottaen huomioon perustuslain 88-6 pykälän

Senaatti:
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Yleisiä huomioita

– pitää valitettavana, että asetusehdotusta ei voida yksiselitteisesti perustella 
toissijaisuusperiaatteella;

– toteaa, että Ranskan tapauksessa perustuslaillinen uudelleentarkastelu olisi tarpeen, jotta 
rakenteellisen tasapainon periaate sisällytettäisiin kansalliseen talousarviomenettelyyn 
täysin sitovasti; palauttaa mieliin, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklassa 
Euroopan unionia velvoitetaan kunnioittamaan jäsenvaltioiden oleellisia poliittisia ja 
valtiosäännön rakenteita; katsoo, että jos perustuslain muuttamisen tarve on seurausta 
johdettuun oikeuteen kuuluvasta säädöksestä, tällaisella säädöksellä ei voida määrätä 
valtioita muuttamaan perustuslakiaan;

– epäilee, noudatetaanko ehdotuksessa E 6903 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 288 artiklaa, jossa vahvistetaan direktiivin ja asetusten ero, kun otetaan 
huomioon, että ehdotus E 6903 on sellaisenaan sovellettava asetus, joka samalla 
kuitenkin edellyttää saattamista osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä;

Toissijaisuusperiaatetta koskevat huomiot

– muistuttaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa määrätään, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii sen toimivaltaan kuulumattomilla aloilla 
"ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa 
suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla"; toteaa, että tämä edellyttää, 
kuten Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, sen selvittämistä, voidaanko 
suunnitellun toiminnan tavoite toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, ja toiseksi, ettei 
toteutettu toiminta ole intensiivisempää kuin tällä toiminnalla tavoiteltavan päämäärän 
saavuttamiseksi on tarpeen;

– katsoo, ettei asetusehdotuksella pidä näin ollen pyrkiä määräämään keinoja, joita 
jäsenvaltioiden on käytettävä noudattaakseen vakaus- ja kasvusopimuksessa määriteltyjä 
tavoitteita; 

– katsoo, että asetusehdotuksen (E 6903) 3 ja 4 artikla eivät voi olla nykyisessä 
muodossaan yhdenmukaisia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen ja tähän sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 2 kanssa 
paitsi, jos niitä tulkitaan seuraavasti:

a) jäsenvaltioille on annettava laaja harkintavalta, jonka perusteella ne voivat päättää 
4 artiklassa tarkoitetun "riippumattoman finanssipoliittisen neuvoston" kokoonpanosta ja 
toiminnasta

b) samaa periaatetta on sovellettava 3 artiklassa tarkoitettuun "riippumattomaan
makrotalouden ennusteeseen", jolla on voitava vastata keskimääräisesti talousalan elinten 
ennusteisiin. 

Senaatin päätöslauselma, 24. tammikuuta 2012.
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