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Относно: Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция относно 
предложение за регламент на Европейския парламенти и на Съвета за 
програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Риксдага на Кралство Швеция по 
горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 2

Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция

Риксдагът на Кралство Швеция приветства работата на Комисията за насърчаване на 
обмена на добри практики и споделянето на знания и опит, както и за подкрепа на
социалната иновация и общоевропейските подходи, а също така и работата й за
включване в дневния ред на необходимостта от специфични реформи, установяване на
пречките пред осъществяването на промените и начините за тяхното преодоляване и 
гарантиране на спазването на действащите на равнището на Съюза правила.

Риксдагът отбелязва, че Съюзът няма изключителна компетентност по отношение на 
политиката в областта на заетостта, а следва да подкрепя и когато е необходимо да допълва 
мерките, предприети от държавите-членки. Той заключава, следователно, че мерките, 
обхванати от предложението, могат да бъдат предмет на оценка в контекста на 
принципа на субсидиарност. По силата на принципа на субсидиарност Съюзът действа 
само в случай и доколкото целите на мерките не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите-членки.

Очевидно становището на Комисията е, че целта на предвидената програма не може да 
бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки. Риксдагът отбелязва, че в 
своята оценка Комисията не е направила разграничение между различните оси на 
програмата.

Риксдагът желае да подчертае, както направи и шведското правителство, че държавите-
членки носят главната отговорност и притежават основните инструменти за 
формулиране и прилагане на политиките в областта на заетостта и социалната 
политика. Риксдагът счита, че фокусът на европейските усилия и инструменти следва да се 
ръководи от принципите относно европейската добавена стойност. Европейските мерки 
следва да се разглеждат като допълващи усилията на самите държави-членки в областта 
на заетостта.

В този контекст Риксдагът приветства осите на програмата „Прогрес“ и „EURES“. Той 
изразява съгласие с шведското правителство, че целта на програмата в тези области не 
може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки.

По отношение на оста, свързана с микрофинансирането и социалното
предприемачество, Риксдагът счита, че съществуването на цялостна стратегия за 
развитие на социално предприемачество в ЕС като проактивен и повишаващ знанията 
фактор в различните държави-членки може да бъде обосновано. От друга страна, що се 
отнася до насърчаването на микрокредитирането и подпомагането на социалното 
предприемачество, Риксдагът изразява съмнение относно наличието на европейска 
добавена стойност. Следва да е възможно тази цел да бъде постигната в достатъчна 
степен на национално равнище. Мерки от вида, обхванат от този раздел на 
предложението, следва да бъдат отговорност на всяка отделна държава-членка в 
съответствие с принципа на субсидиарност. Следователно Риксдагът счита, че оста 
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„Микрофинансиране и социално предприемачество“ на предложението на Комисията 
за регламент на Европейския парламенти и на Съвета за програма на Европейския съюз 
за социална промяна и социални иновации, COM(2011) 609 окончателен, не е 
съобразена с принципа на субсидиарност.

По отношение на останалите оси в предложението Риксдагът счита, че те не 
противоречат на принципа на субсидиарност.


