
CM\890899NL.doc PE480.791v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLAMENT 2009 - 2014

Commissie juridische zaken

3.2.2012

MEDEDELING AAN DE LEDEN
(12/2012)

Betreft: Gemotiveerd advies van de Senaat van de Franse Republiek met betrekking tot het 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van 
ontwerpbegrotingsplannen en voor het corrigeren van buitensporige tekorten van
de lidstaten van het eurogebied
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Uit hoofde van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon over de toepassing 
van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen 
een termijn van acht weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van 
wetgevingshandeling een gemotiveerd advies doen toekomen aan de voorzitters van het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie waarin zij uiteenzetten waarom het betrokken 
ontwerp volgens hen niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Ter informatie sturen wij u als bijlage een gemotiveerd advies van de Franse Senaat met 
betrekking tot bovengenoemd voorstel.
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Alleen de definitieve uitgave geldt als authentiek.

EUROPESE RESOLUTIE

HOUDENDE GEMOTIVEERD ADVIES

met betrekking tot de overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel van het voorstel voor 
een verordening betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en 
beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het corrigeren van buitensporige tekorten 
van de lidstaten van het eurogebied (E 6903).

De ontwerpresolutie van de Commissie financiën is overeenkomstig artikel 73 octies, 
alinea's 4 en 5, van het Reglement van de Senaat resolutie van de Senaat geworden en heeft de 
volgende strekking:

In artikelen 3 en 4 van het voorstel voor een verordening (E 6903) staat dat:

– de ontwerpbegrotingswetten en begrotingsplannen voor de middellange termijn gebaseerd 
moeten zijn op onafhankelijke macro-economische prognoses,

– de lidstaten een onafhankelijke begrotingsraad moeten oprichten,

– de lidstaten over cijfermatige begrotingsregels moeten beschikken inzake het 
begrotingssaldo, die in het kader van de nationale begrotingsprocedure uitvoering geven aan 
hun middellangetermijndoelstelling voor de begroting, betrekking hebben op de overheid als 
geheel en een bindend en bij voorkeur constitutioneel karakter hebben.
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De Senaat,

gezien artikel 88, lid 6, van de Grondwet,

Algemene opmerkingen

– betreurt dat het voorstel voor een verordening geen expliciete verwijzing naar het 
subsidiariteitsbeginsel bevat;

– merkt op dat in het geval van Frankrijk een grondwetsherziening zou moeten worden 
doorgevoerd om het beginsel van structureel evenwicht als een reële verplichting in de 
nationale begrotingsprocedure te laten opnemen; brengt in herinnering dat de Europese Unie 
krachtens artikel 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie verplicht is de politieke en 
constitutionele basisstructuren van de lidstaten te eerbiedigen; is van mening dat een akte van 
afgeleid recht weliswaar aanleiding kan geven tot een constitutionele wijziging, maar de 
lidstaten er niet toe kan verplichten hun grondwet aan te passen;

– vraagt zich af of voorstel E 6903, dat de waarde heeft van een rechtstreeks toe te passen en 
omzettingsmaatregelen vereisende verordening, conform is met artikel 288 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, waarin het onderscheid tussen richtlijnen en 
verordeningen vastgelegd is;

Opmerkingen betreffende het subsidiariteitsbeginsel

– brengt in herinnering dat in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt 
bepaald dat de Unie krachtens het subsidiariteitsbeginsel slechts mag optreden indien en voor 
zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden 
beter door de Unie kunnen worden bereikt; dit, zo erkent ook het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, houdt in dat niet alleen moet worden nagegaan of de doelstellingen van het 
overwogen beter op communautair niveau kunnen worden bereikt, maar ook of de intensiteit 
van het optreden niet groter is dan noodzakelijk om de beoogde doelstellingen te 
verwezenlijken;

– is van mening dat het voorstel voor een verordening bijgevolg niet mag voorschrijven welke 
middelen de lidstaten moeten gebruiken om de in het stabiliteits- en groeipact vooropgestelde 
doelstellingen te bereiken;

– stelt dat artikelen 3 en 4 van het voorstel voor een verordening (E 6903) in hun huidige 
vorm niet conform zijn met het subsidiariteitsbeginsel zoals omschreven in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, noch met protocol nr. 2 bij dit Verdrag, en dat 

a) de lidstaten over een grote beoordelingsvrijheid moeten beschikken voor wat betreft de 
samenstelling en werking van de in artikel 4 van het voorstel vermelde onafhankelijke 
begrotingsraad;

b) hetzelfde moet gelden voor wat de aard betreft van de onafhankelijke macro-economische 
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prognoses vermeld in artikel 3 van het voorstel, die met name moeten kunnen 
overeenstemmen met het gemiddelde van de prognoses van de economische instanties.

Aldus de resolutie van de Senaat van 24 januari 2012.

                                                                  De voorzitter

                                                          Ondertekend door: Jean-Pierre BEL


