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Věc: Odůvodněné stanovisko Parlamentu Švédského království (Riksdag) týkající se 
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro 
sociální změny a inovace
(KOM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Podle článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko Parlamentu Švédského 
království (Riksdag) týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Příloha 2

Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu Riksdag

Švédský parlament Riksdag vítá práci Komise, jejímž cílem je podpora výměny osvědčených 
postupů a vzájemného učení, podpora sociálních inovací a přístupů na úrovni EU a rovněž 
prezentování potřeby konkrétních reforem ve formě programu, určování překážek, jež brání 
změnám, a způsobů, jak je překonávat, a zajištění souladu se stávajícími pravidly na úrovni 
Unie.

Parlament Riksdag konstatuje, že oblast zaměstnanosti nespadá do výlučné pravomoci Unie, 
a proto má Unie v této oblasti podporovat opatření členských států a v případě potřeby je 
doplňovat. V důsledku toho dospěl k závěru, že opatření uvedená v návrhu by mohla být 
předmětem přezkumu z hlediska dodržování zásady subsidiarity. Podle této zásady mají být 
opatření na úrovni Unie přijímána pouze tehdy a do té míry, pokud cílů nemůže být dosaženo 
uspokojivě na úrovni členských států.

Z návrhu vyplývá názor Komise, že členské státy nejsou schopny uspokojivě dosáhnout cíle 
navrhovaného programu. Parlament Riksdag konstatuje, že Komise ve svém posledním 
hodnocení nerozlišila jednotlivé části programu.

Parlament Riksdag by rád zdůraznil konstatování švédské vlády: za přípravu a realizaci 
politik v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti jsou v prvé řadě zodpovědné členské státy, 
které k tomuto účelu disponují nejdůležitějšími nástroji. Parlament Riksdag se domnívá, že 
zacílení opatření a nástrojů na úrovni EU by se mělo řídit zásadami evropské přidané hodnoty. 
Opatření na úrovni EU by tedy měla být považována za doplněk opatření členských států 
v oblasti zaměstnanosti.

Parlament Riksdag proto vítá osy programů Progress a Eures. Souhlasí s vyjádřením švédské 
vlády, že cílů programů těchto os nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států. 

Pokud jde o mikrofinancování a sociální podnikání, parlament Riksdag se domnívá, že lze 
najít důvod pro uplatnění všeobecné strategie pro rozvoj sociálního podnikání v EU, která by 
přispívala k prosazování a zvyšování informovanosti v různých zemích. Pokud jde o rozvoj 
poskytování mikroúvěrů a podporu sociálního podnikání, má ale naopak pochybnosti 
o evropské přidané hodnotě. Mělo by být možné uspokojivě dosáhnout cíle na úrovni 
členských států. Opatření jako ta, která jsou uvedena v této části návrhu, by podle zásady 
subsidiarity měla spadat do pravomoci jednotlivých členských států. Proto se parlament 
Riksdag domnívá, že část návrhu Komise na nařízení o programu Evropské unie pro sociální 
změny a inovace, KOM(2011)0609 v konečném znění, která se týká osy programu 
mikrofinancování a sociální podnikání, není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle názoru parlamentu Riksdag nejsou ostatní části návrhu v rozporu se zásadou 
subsidiarity.
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