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Tema: Prancūzijos Respublikos Senato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų 
projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo 
užtikrinimo bendrųjų nuostatų
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Prancūzijos Respublikos Senato pagrįsta nuomonė dėl minėto 
pasiūlymo.
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DĖMESIO
LAIKINAS DOKUMENTAS

Autentiškas tik galutinis spausdintas dokumentas

REZOLIUCIJA EUROPOS KLAUSIMAIS,

KURIOJE PATEIKIAMA PAGRĮSTA NUOMONĖ

dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų 
stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų 
nuostatų (E 6903) atitikties subsidiarumo principui.

Remiantis Senato darbo tvarkos taisyklių 73g straipsnio 4 ir 5 dalimis Senato 
rezoliucija priimta pagal Finansų komiteto rezoliucijos pasiūlymą; rezoliucijos 
turinys pateikiamas toliau.

Pasiūlymo dėl reglamento (E 6903) 3 ir 4 straipsniuose numatyta:

– valdžios sektoriaus biudžeto įstatymo projektai ir vidutinės trukmės fiskaliniai planai 
grindžiami „nepriklausoma makroekonomine prognoze“,

– valstybės narės privalo steigti nepriklausomas fiskalines tarybas,

– valstybės narės privalo numatyti „biudžeto balanso skaitines fiskalines taisykles, pagal 
kurias į nacionalinius biudžeto procesus įtraukiamas jų vidutinės trukmės biudžeto tikslas“, 
kurios „apima visą valdžios sektorių ir yra privalomojo, pageidautina, konstitucinio, 
pobūdžio“.

Vadovaudamasis Konstitucijos 88-6 straipsniu,
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Senatas:

Bendrosios pastabos

– apgailestauja, kad pasiūlymas dėl reglamento nėra aiškiai pagrįstas atsižvelgiant į 
subsidiarumo principą;

– pažymi, jog Prancūzijos atveju reikėtų persvarstyti Konstituciją, kad struktūrinio 
subalansuoto biudžeto principas į nacionalinį biudžeto procesą būtų įtrauktas kaip visiškai 
privalomas; primena, kad pagal Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnį Europos Sąjunga 
privalo gerbti valstybių narių pagrindines politines bei konstitucines struktūras; mano, kad, 
nors išvestinės teisės akte galėjo būti numatyta, kad būtina persvarstyti Konstituciją, tokiame 
akte negali būti įtvirtinta, jog valstybės privalo keisti Konstituciją;

– kelia klausimą, ar pasiūlymu E 6903, kuris pateiktas dėl tiesiogiai taikomo reglamento, dėl 
kurio turi būti priimamos perkėlimo priemonės, paisoma Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 288 straipsnio, kuriame nustatytas skirtumas tarp direktyvų ir reglamentų;

Pastabos dėl subsidiarumo principo

– primindamas, kad Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje numatyta, jog pagal 
subsidiarumo principą Sąjunga gali veikti „tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės 
numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti [...], o Sąjungos lygiu dėl numatomo 
veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų geriau“; tai, kaip pripažįsta Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas, reiškia, kad būtina svarstyti ne tik, ar numatomo veiksmo tikslą galima 
geriau būtų pasiekti Bendrijos lygmeniu, bet ir ar veiksmu, kurio imamasi, nedaroma daugiau
nei būtina norint įgyvendinti tikslą, kurio siekiama šiuo veiksmu;

– atsižvelgdamas į tai, kad pasiūlymu dėl reglamento neturi būti siekiama numatyti privalomų 
priemonių, kuriomis valstybės narės turi laikytis Stabilumo ir augimo pakte nustatytų tikslų;

– mano, kad pasiūlymo dėl reglamento (E 6903) 3 ir 4 straipsniai (tokie, kokie yra dabar) gali 
atitikti Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje ir prie Sutarties pridedamame Protokole Nr. 2 
įtvirtintą subsidiarumo principą, tik jei šie straipsniai būtų aiškinami taip:

a) dėl nepriklausomos fiskalinės tarybos, numatytos tame pačiame straipsnyje, sudėties ir 
veiklos valstybėms narėms turi būti suteikiama didelė veiksmų laisvė;

b) tas pats pasakytina ir apie 3 straipsnyje numatytas nepriklausomas makroekonomines 
prognozes, kurios ypač turėtų atitikti finansų įstaigų rengiamų prognozių vidurkį.

Senato rezoliucija priimta 2012 m. sausio 24 d.

                                                                  Pirmininkas

                                                          Parašas: Jean-Pierre BEL


