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I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 
mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes en begrundet udtalelse fra Kongeriget Sveriges Riksdag om det 
ovennævnte forslag til orientering.
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Begrundet udtalelse fra Sveriges Riksdag

Sveriges Riksdag bifalder Kommissionens arbejde med at fremme udveksling af god praksis 
og gensidig læring og støtte social innovation og fælleseuropæiske strategier såvel som 
arbejdet med at tage behovet for særlige reformer op på dagsordenen, kortlægge hindringer 
for forandringer og måder at overvinde dem på og sørge for, at de eksisterende regler på 
unionsniveauet bliver fulgt.

Riksdagen konstaterer, at Unionen ikke har enekompetence på det beskæftigelsespolitiske 
område, men skal støtte og om nødvendigt supplere medlemsstaternes foranstaltninger. 
Riksdagens konklusion er derfor, at de foranstaltninger, som tilsigtes med forslaget, kan gøres 
til genstand for en subsidiaritetsprøvning. Ifølge subsidiaritetsprincippet må foranstaltninger 
kun vedtages på unionsniveau, hvis og i det omfang målene for foranstaltningerne ikke i 
tilstrækkelig grad kan opnås af medlemsstaterne selv.

Som det er fremgået, er det Kommissionens opfattelse, at målene for det foreslåede program 
ikke i tilstrækkeligt omfang kan nås af medlemsstaterne. Riksdagen noterer, at Kommissionen 
i sin vurdering ikke har gjort forskel mellem programmets forskellige dele.

Riksdagen vil gerne understrege det, som den svenske regering også slår fast, nemlig at det er 
medlemsstaterne, der har hovedansvaret for og råder over de primære redskaber til at udforme 
og gennemføre politikken på det beskæftigelsesmæssige og det socialpolitiske område. 
Riksdagen mener, at orienteringen i retning af europæiske indsatser og redskaber skal styres 
af principper om en europæisk merværdi. De europæiske foranstaltninger skal ses som et 
supplement til medlemsstaternes egne indsatser på beskæftigelsesområdet.

På baggrund heraf bifalder Riksdagen programdelene Progress og Eures. Riksdagen tilslutter 
sig den svenske regerings opfattelse, nemlig at målene for programmet i disse dele ikke kan 
opnås i tilstrækkelig grad af medlemsstaterne selv.

For så vidt angår den programdel, som vedrører mikrofinansiering og social 
iværksætterkultur, er det Riksdagens opfattelse, at der kan være anledning til at have en 
overordnet strategi for udvikling af social virksomhed inden for EU som en ansporende og 
kundskabsforøgende faktor i de forskellige lande. Men når det gælder fremme af 
mikrokreditgivning samt støtte til social virksomhed, forholder Riksdagen sig tvivlende til, 
om der findes en europæisk merværdi. Målene bør i tilstrækkelig høj grad kunne nås på 
nationalt niveau. Foranstaltninger af den slags, som man tilsigter med denne del af forslaget, 
bør være hver enkelt medlemsstats eget ansvar i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet. Riksdagen mener derfor, at Kommissionens forslag til forordning om 
et EU- program for social udvikling og innovation, KOM(2011)0609, i den programdel, som 
sigter til mikrofinansiering og social iværksætterkultur, er i strid med subsidiaritetsprincippet.

De øvrige dele af forslaget, er ifølge Riksdagens opfattelse ikke i strid med 
subsidiaritetsprincippet.
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