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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
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Ärende: Motiverat yttrande från den franska senaten över förslaget till Europaparlamentets 
och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och 
bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför 
stora underskott i medlemsstater i euroområdet
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den franska senaten över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

N° 53

SENATEN
____

24 januari 2012 ALLMÄN SESSION 2011–2012

OBSERVERA
PRELIMINÄR HANDLING

Endast den slutliga utskriften gäller som autentisk text

EUROPEISK RESOLUTION

MED MOTIVERAT YTTRANDE

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser 
för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering 
av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet (E 6903) och förslagets förenlighet 
med subsidiaritetsprincipen.

Det förslag till resolution från finansutskottet vars innehåll anges nedan har 
antagits som resolution av senaten i enlighet med artikel 73 g styckena 4 och 5 i 
senatens arbetsordning:

I artiklarna 3 och 4 i förslaget till förordning (E 6903) föreskrivs att

– utkasten till budgetlagar och de finanspolitiska planerna på medellång sikt ska baseras på 
”oberoende makroekonomiska prognoser”,

– medlemsstaterna ska ha ”ett oberoende finanspolitiskt råd”,

– medlemsstaterna ska införa ”numeriska finanspolitiska regler om budgetbalans som i deras 
budgetprocesser infogar deras budgetmål på medellång sikt” och som ”ska omfatta den 
offentliga sektorn som helhet och vara bindande och företrädesvis av konstitutionell natur”.
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Med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen framför senaten följande:

Allmänna kommentarer

Senaten beklagar att förslaget till förordning inte uttryckligen motiverats med avseende på 
subsidiaritetsprincipen.

Senaten konstaterar att det i Frankrikes fall vore nödvändigt med en översyn av konstitutionen 
för att principen om strukturell balans skulle skrivas in som ett bindande krav i den nationella 
budgetprocessen. Senaten påminner om att Europeiska unionen enligt artikel 4 i fördraget om 
Europeiska unionen ska respektera medlemsstaternas ”politiska och konstitutionella 
grundstrukturer”. Det är möjligt att en översyn av konstitutionen kan bli nödvändig på grund 
av en sekundärrättslig rättsakt, men en sådan rättsakt kan inte ålägga medlemsstaterna att 
ändra sin konstitution.

Förslag E 6903 antar formen av en förordning som är direkt tillämplig, samtidigt som 
införlivandeåtgärder krävs. Senaten ställer sig därför frågande till huruvida förslaget efterlever 
artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där skillnaderna mellan ett 
direktiv och en förordning definieras.

Kommentarer avseende subsidiaritetsprincipen

Senaten erinrar om att det i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen fastställs att 
subsidiaritetsprincipen innebär att unionen, på de områden där den inte har exklusiv 
befogenhet, ska vidta en åtgärd ”endast om och i den mån som målen för den planerade 
åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, …, och därför, på 
grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå.” Detta betyder, som EU-domstolen påpekat, att man inte bara måste undersöka 
om målen för den planerade åtgärden bättre kan uppnås på unionsnivå, utan även kontrollera 
att den vidtagna åtgärden inte är mer omfattande än vad som krävs för att uppnå det mål som 
åtgärden syftar till.

Enligt senaten bör förslaget till förordning alltså inte syfta till att bestämma vilka metoder 
medlemsstaterna ska använda för att efterleva de mål som fastställs i stabilitets- och 
tillväxtpakten.

Senaten anser att artiklarna 3 och 4 i förslaget till förordning (E 6903) i sin nuvarande 
utformning inte kan anses förenliga med subsidiaritetsprincipen sådan den definieras i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen och i protokoll nr 2 till det fördraget, såvida man 
inte gör följande tolkning:

a) Medlemsstaterna måste ges stora möjligheter att själva bestämma hur det ”oberoende 
finanspolitiska råd” som föreskrivs i artikel 4 ska vara sammansatt och fungera.

b) Detta bör även gälla för de ”oberoende makroekonomiska prognoser” som föreskrivs i 
artikel 3 och som särskilt bör kunna motsvara olika ekonomiska organs genomsnittliga 
prognoser.
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Antaget som resolution av senaten den 24 januari 2012.

                                                                  Ordförande

                                                          Underskrift: Jean-Pierre Bel


