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Temats: Francijas Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai 
un novērtēšanai, un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai euro zonas dalībvalstīs
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Francijas Senāta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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Tikai galīgā versija uzskatāma par autentisku tekstu

EIROPAS REZOLŪCIJA,

PAR KURU SNIEGTS PAMATOTS ATZINUMS

par priekšlikuma Regulai par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu 
pārraudzībai un novērtēšanai, un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai euro zonas 
dalībvalstīs (E 6903) atbilstību subsidiaritātes principam.

Finanšu komisijas rezolūcijas priekšlikums, kura saturs ir izklāstīts turpmāk, ir 
kļuvis par Senāta rezolūciju saskaņā ar Senāta Reglamenta 73.g panta 4. un 
5. daļu.

Regulas priekšlikuma (E 6903) 3. un 4. pantā noteikts, ka:

– finanšu likumprojekti un vidēja termiņa budžeta programmas jābalsta „uz neatkarīgu 
makroekonomisko prognozi”,

– dalībvalstīm jāizveido „neatkarīgu fiskālo jautājumu padomi”,

– dalībvalstīm jānosaka „skaitliskus fiskālos noteikumus attiecībā uz budžeta bilanci, ar 
kuriem valsts budžeta procedūrā īsteno valstu vidēja termiņa budžeta mērķi”, kas „attiecas uz 
vispārējās valdības sektoru kopumā, un tiem ir saistošs, vēlams, konstitucionāls raksturs”.
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Ņemot vērā Konstitūcijas 88-6. pantu,

Senāts:

Vispārīgas piezīmes

– pauž nožēlu, ka regulas priekšlikumā nav skaidra pamatojuma attiecībā uz subsidiaritātes 
principu;

– konstatē, ka Francijas gadījumā būtu nepieciešams veikt Konstitūcijas pārskatīšanu, lai 
valsts budžeta izstrādes procesā pilnīgi saistošā veidā tiktu iekļauts strukturālā līdzsvara 
princips; atgādina, ka Līguma par Eiropas Savienību 4. pantā Eiropas Savienībai uzlikts 
pienākums respektēt „dalībvalstu [..] politiskās un konstitucionālās pamatstruktūras”;
uzskata, ka gadījumā, ja nepieciešamību pēc Konstitūcijas pārskatīšanas var radīt atvasinātais 
tiesību akts, šāds tiesību akts nevar valstīm izvirzīt pienākumu grozīt to Konstitūciju;

– šaubās par to, kā priekšlikumā E 6903, kam ir tieši piemērojamas regulas raksturs, 
vienlaikus pieprasot veikt transponēšanas pasākumus, ir ievērots Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 288. pants, kas nosaka atšķirību starp direktīvām un regulām;

Piezīmes par subsidiaritātes principu

– atgādinot, ka Līguma par Eiropas Savienību 5. pants paredz, ka saskaņā ar subsidiaritātes 
principu „Savienība rīkojas tikai tad, ja dalībvalstis [..] nevar pietiekami labi īstenot 
paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk 
sasniedzami Savienības līmenī”; minētais, kā to atzīst Eiropas Savienības Tiesa, rada 
pienākumu pārbaudīt ne vien to, vai paredzētās darbības mērķis labāk sasniedzams Kopienas 
līmenī, bet arī to, vai uzsāktās darbības apmērs nepārsniedz pasākumus, kas nepieciešami, lai 
sasniegtu mērķi, ko šī darbība tiecas īstenot;

– tā kā regulas priekšlikumam nav jātiecas noteikt līdzekļus, ar kādiem dalībvalstīm jāievēro 
Stabilitātes un izaugsmes paktā noteiktie mērķi;

– uzskata, ka regulas priekšlikuma (E 6903) 3. un 4. pants to pašreizējā redakcijā var būt 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā un šim līgumam pievienotajā Protokolā 
Nr. 2 noteikto subsidiaritātes principu tikai šādā interpretācijā:

a) attiecībā uz šajā pantā paredzētās „neatkarīgās fiskālo jautājumu padomes” sastāvu un 
darbību jāatstāj lielu rīcības brīvību dalībvalstīm;

b) tādai pašai situācijai jāpastāv attiecībā uz 3. pantā paredzēto „neatkarīgo makroekonomisko 
prognožu” būtību, kam īpaši jāatbilst vidējām ekonomisko struktūru prognozēm.

Kļuvusi par Senāta rezolūciju 2012. gada 24. janvārī.

                                                                  Parakstījis —

                                                          priekšsēdētājs Jean-Pierre Bel
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