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Tárgy: A francia Szenátus indokolással ellátott véleménye az előzetes költségvetési 
tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott 
hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló 
rendeletre irányuló európai parlamenti és tanácsi javaslatról
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a francia Szenátusnak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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____

2012. január 24. 2011–2012-ES RENDES ÜLÉS

FIGYELEM!
IDEIGLENES DOKUMENTUM

Kizárólag a kinyomtatott végleges szöveg tekinthető hitelesnek.

EURÓPAI ÁLLÁSFOGLALÁS

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNNYEL

az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti
tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről 
szóló rendeletre irányuló javaslat szubszidiaritás elvének való megfeleléséről (E6903).

A Pénzügyi Bizottság lentebb olvasható állásfoglalásra irányuló javaslatát a 
Szenátus eljárási szabályzata 73g. cikke negyedik és ötödik albekezdésének 
értelmében szenátusi állásfoglalásként elfogadta:

A rendeletre irányuló javaslat (E6903) 3. és 4. cikke előírja, hogy:

– a költségvetési törvény tervezeteinek és a középtávú költségvetési terveknek „független 
makrogazdasági előrejelzésen” kell alapulniuk,

–  a tagállamoknak „független költségvetési tanácsokat” kell létrehozniuk,

– a tagállamok „a költségvetési egyenlegre vonatkozóan számszerű költségvetési szabályokkal 
rendelkeznek, amelyek a […] középtávú költségvetési célkitűzés végrehajtását szolgálják a 
tagállami költségvetési folyamatokban”, és e „kötelező, lehetőleg alkotmányos jellegű 
szabályok az államháztartás egészére kiterjednek”.
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Tekintettel az Alkotmány 88-6. cikkére,

A Szenátus:

Általános észrevételek

– sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a rendeletre irányuló javaslat a szubszidiaritás elvének 
vonatkozásában nem tartalmaz külön indokolást;

– megállapítja, hogy Franciaország esetében ahhoz, hogy a strukturális egyensúly elvét teljes 
mértékben kötelező erővel rögzítsék a nemzeti költségvetési eljárásban, az alkotmány 
felülvizsgálatára lenne szükség; emlékeztet arra, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 4. 
cikke előírja az Európai Unió számára, hogy tartsa tiszteletben „a tagállamok alapvető 
politikai és alkotmányos berendezkedését”; úgy véli, hogy ha az alkotmány felülvizsgálatát 
egy másodlagos jogi aktus szükségessé teheti is, egy ilyen jogi aktus a tagállamok számára 
alkotmányuk módosítását nem írhatja elő;

– megkérdőjelezi, hogy az E 6903. számú javaslat – amely egy közvetlenül alkalmazandó 
rendelet jellegét ölti, amely ugyanakkor átültetési intézkedéseket tesz szükségessé –
tiszteletben tartja-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 288. cikkét, amely 
meghatározza az irányelvek és a rendeletek közötti különbséget;

A szubszidiaritás elvét érintő észrevételek

– emlékeztetve arra, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke szerint az Unió a 
szubszidiaritás elve értelmében csak akkor és annyiban avatkozhat be, „amennyiben a 
tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a 
tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt azok uniós szinten jobban megvalósíthatók”; 
ennek értelmében – amint azt az Európai Bíróság is elismerte – nem csupán azt kell vizsgálni, 
hogy a tervezett intézkedés közösségi szinten jobban megvalósítható-e, hanem azt is, hogy a 
intézkedés intenzitása nem haladja-e meg azt a mértéket, amely az intézkedés által elérni 
kívánt cél megvalósításához szükséges;

– mivel a rendeletre irányuló javaslat ekképpen nem törekedhet arra, hogy rákényszerítse a 
tagállamokra azokat az eszközöket, amelyek révén azoknak teljesíteniük kell a stabilitási és 
növekedési paktumban meghatározott célokat;

– úgy ítéli meg, hogy a rendeletre irányuló javaslat (E 6903) 3. és 4. cikke jelenlegi 
formájában kizárólag az alábbi értelmezés alapján felelhet meg a szubszidiaritás az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében és az e szerződéshez csatolt 2. jegyzőkönyvben 
meghatározott elvének:

a) Az ugyane cikkben előírt „független költségvetési tanács” összetétele és működése 
tekintetében a tagállamoknak jelentős mérlegelési lehetőséget kell hagyni;

b) Ugyanez érvényes a 3. cikkben előírt „független makrogazdasági előrejelzések” jellegére 
is, amelyek esetében konkrétan biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a gazdasági 
szervezetek által készített előrejelzések átlagának feleljenek meg.
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Szenátusi állásfoglalásként elfogadva: 2012. január 24-én.

Az elnök

Aláírás: Jean-Pierre BEL


