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ON SUBSIDIARITY

Subject: Reasoned opinion of the Swedish Parliament on the proposal for a regulation 
of the European Parliament and of the Council establishing a Social Climate 
Fund
(COM(2021)0568 – C9- 0324/2021 – 2021/0206(COD))

Under Article 6 of the Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 
proportionality, national parliaments may, within eight weeks of the date of transmission of a 
draft legislative act, send the Presidents of the European Parliament, the Council and the 
Commission a reasoned opinion stating why they consider that the draft in question does not 
comply with the principle of subsidiarity.

The Swedish Parliament has sent the attached reasoned opinion on the aforementioned 
proposal for a regulation.

Under Parliament’s Rules of Procedure the Committee on Legal Affairs is responsible for 
compliance with the subsidiarity principle.
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ANNEX

03.11.2021
SVERIGES WW

RIKSDAG W

Europaparlamentets ordförande
Ordförande for Europeiska unionens rad
Europeiska kommissionens ordförande

Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i  det 
bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bi fall it miljö• och 
jordbruksutskottets förslag till riksdagsbeslut  i utlåtande
2021 /22:MJU 11  Subsidiaritetsprovning av kommissionens  förslag om inrättande 
av en social klimatfond.

Stockholm den 28 oktober 2021

Andreas Norlén

Monika Hall
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Riksdagsskrivelse
2021/22:26

BILAGA 2

Motiverat yttrande från Sveriges riksdag

Riksdagen har provat om kommissionens förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av en social klimatfond (COM2021) 568) 
strider mot subsidiaritetsprincipen. Riksdagen anser att förslaget strider mot 
subsidiaritetsprincipen i den del som gäller direkta inkomststöden.
  Skälen till riksdagens bedömning är följande. Riksdagen är kritisk till den del 
av kommissionens förslag som ror det direkta inkomstodet. Inkomstodet är 
tänkt att hjälpa medlemsstaterna att hantera de sociala konsekvenser som 
uppstår till följd av att ett nytt utsläppshandelssystem inrättas för 
vägtransporter och byggnader. Direkta inkomsttransfereringar minskar dock 
inte nödvändigtvis utsläppen. Åtgärdens klimatnytta kan därför ifrågasattas och 
inkomststöden kan därmed inte sägas entydigt bidra till de gemensamma 
malen. Riksdagen är aven kritisk till att medlemsstaterna kan välja att knytta 
hushållens inkomster till EU-budgeten eftersom inkomsttransfereringar i 
dagsläget främst är något som beslutas om och genomförs på nationell nivå.


