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EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za pravne zadeve

3. 2. 2012

OBVESTILO POSLANCEM
(12/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje francoskega senata o predlogu  uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov 
proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja 
držav članic v euroobmočju
((COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD)))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal francoski 
senat.
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PRILOGA

Št. 53

SENAT
____

24. januarja 2012 REDNA SEJA 2011–2012

OPOZORILO
ZAČASEN DOKUMENT

Kot verodostojno se šteje le končno natisnjeno besedilo

EVROPSKA RESOLUCIJA

Z OBRAZLOŽENIM MNENJEM

o skladnosti načela subsidiarnosti predloga uredbe o skupnih določbah za spremljanje in 
ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega 
primanjkljaja držav članic v euroobmočju (E 6903).

V skladu s 4. in 5. alinejo člena 73g uredbe senata je predlog resolucije odbora za finance 
postala resolucija senata, katere vsebina je naslednja:

Člena 3 in 4 predloga uredbe (E 6903) določata:

– osnutki finančnih zakonov in srednjeročni proračunski načrti morajo temeljiti na 
„neodvisnih makroekonomskih napovedih“,

– države članice morajo ustanoviti „neodvisne fiskalne svete“,

– države članice določijo „numerična fiskalna pravila glede proračunskega salda, s čimer v 
svojih proračunskih postopkih uresničujejo svoj srednjeročni proračunski cilj“. Pravila 
„zajemajo državo kot celoto in so zavezujoče, po možnosti ustavne narave“,
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Ob upoštevanju člena 88-6 ustave,

Senat:

Splošne pripombe

– obžaluje, da predlog uredbe ni izrecno utemeljen glede načela subsidiarnosti;

– ugotavlja, da bi bila v primeru Francije potrebna ustavna revizija, da bi načelo strukturnega 
ravnotežja postalo popolnoma zavezujoče v nacionalnem proračunskem postopku; opozarja, 
da člen 4 Pogodbe o Evropski uniji določa, da Unija spoštuje temeljne politične in ustavne 
strukture držav članic;  meni, da bi lahko bila ustavna revizija potrebna zaradi akta 
sekundarne zakonodaje, da pa tak akt ne more od države zahtevati, naj spremeni svojo ustavo;

– se v zvezi s predlogom E 6903, ki je po svojem značaju uredba, ki se jo uporablja 
neposredno, obenem pa zahteva ukrepe za prenos, sprašuje, ali je v skladu s členom 288 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki opredeljuje razliko med direktivami in uredbami;

Opombe glede načela subsidiarnosti

– opozarja na člen 5 Pogodbe o Evropski uniji, ki določa, da v skladu z načelom 
subsidiarnosti Unija deluje „le če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne 
morejo zadovoljivo doseči na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi obsega 
ali učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije.“ Kot je poudarilo Sodišče 
Evropske unije to pomeni, da je treba ugotoviti, ali se lahko cilje predvidenih ukrepov bolje 
izpolni na ravni Unije, pa tudi, ali ukrepi ne presegajo ukrepov, ki so nujno potrebni za 
doseganje zadanih ciljev;

– meni, da predlog uredbe ne bi smel poskušati uvesti sredstev, s katerimi bi države članice 
morale izpolniti cilje, ki jih določa Pakt za stabilnost in rast;

– meni, da člena 3 in 4 predloga uredbe (E 6903), kot sta napisana, ne moreta biti v skladu z 
načelom subsidiarnosti, ki je opredeljen v členu 5 Pogodbe Evropske unije in njenem 
Protokolu št. 2, razen če ju tolmačimo, kot sledi:

a) države članice morajo imeti pri sestavi in delovanju neodvisnih fiskalnih svetov, ki jih 
določa isti člen, veliko možnosti proste presoje;

b) enako mora veljati tudi glede neodvisnih makroekonomskih napovedi, ki jih določa člen 3, 
in ki morajo zlasti ustrezati povprečju napovedi finančnih organizacij.

Besedilo je 24. januarja 2012 postalo resolucija senata.

                                                                  Predsednik

                                                          podpisani: Jean-Pierre BEL


