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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag) 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου 
της Σουηδίας (Riksdag) σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσάρτημα 2

Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Σουηδίας (Riksdag)

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να ενθαρρύνει την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την αμοιβαία μάθηση και να υποστηρίζει την κοινωνική 
καινοτομία και τις προσεγγίσεις σε ευρωπαϊκή κλίμακα, καθώς και τις προσπάθειες να 
εγγράψει στο θεματολόγιό της την ανάγκη για συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, να επισημάνει 
τα εμπόδια στις αλλαγές και τους τρόπους αντιμετώπισής τους και να εξασφαλίζει την 
τήρηση των υφιστάμενων σε ευρωπαϊκό επίπεδο κανόνων.

Το Riksdag διαπιστώνει ότι η Ένωση δεν διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα της 
πολιτικής απασχόλησης, αλλά συνδράμει, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, και συμπληρώνει 
τις δράσεις των κρατών μελών. Επομένως, το Riksdag καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 
δράσεις που προβλέπονται από την πρόταση επιδέχονται έλεγχο υπό το πρίσμα της αρχής της 
επικουρικότητας. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, αναλαμβάνονται δράσεις σε 
επίπεδο Ένωσης μόνο κατά τον βαθμό που ο εκάστοτε στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα ίδια τα κράτη μέλη.

Καθώς φαίνεται, η Επιτροπή πιστεύει ότι ο στόχος του προτεινόμενου προγράμματος δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη. Το Riksdag επισημαίνει ότι η Επιτροπή 
στην εκτίμησή της δεν διακρίνει μεταξύ των διαφόρων μερών των προγράμματος.

Το Riksdag επιθυμεί να τονίσει αυτό που διαπιστώνει και η σουηδική κυβέρνηση, δηλαδή ότι 
τα κράτη μέλη έχουν την κύρια ευθύνη και διαθέτουν τα βασικά μέσα για τη χάραξη και την 
εφαρμογή πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής. Το 
Riksdag θεωρεί ότι η δράση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και μέσων θα πρέπει 
βασίζεται στην αρχή της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Οι ευρωπαϊκές δράσεις θα πρέπει 
να είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις των ίδιων των κρατών μελών στον τομέα της 
απασχόλησης.

Βάσει των ανωτέρω, το Riksdag επικροτεί τα υποπρογράμματα Progress και Eures. Το 
Riksdag συμφωνεί με τη σουηδική κυβέρνηση ότι ο στόχος του προγράμματος σε αυτά τα 
τμήματά του δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα ίδια τα κράτη μέλη.

Όσον αφορά το μέρος του προγράμματος που αφορά τη μικροχρηματοδότηση και την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα, το Riksdag θεωρεί ότι μια συνολική στρατηγική για την 
ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην ΕΕ έχει λόγο ύπαρξης ως παράγοντας 
ανάπτυξης και προαγωγής της γνώσης στις διάφορες χώρες. Εντούτοις, όσον αφορά την 
προώθηση της μικροχρηματοδότησης, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, το Riksdag αμφισβητεί το κατά πόσον υπάρχει ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία. Ο στόχος πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς σε εθνικό επίπεδο. Οι 
δράσεις του τύπου που προβλέπεται σε αυτό το τμήμα της πρότασης πρέπει να είναι 
αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους μέλους, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Το 
Riksdag εκτιμά, επομένως, ότι η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση προγράμματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την κοινωνική καινοτομία COM(2011) 
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609 τελικό, αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας ως προς το μέρος του προγράμματος 
που αφορά τη μικροχρηματοδότηση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Τα υπόλοιπα μέρη της πρότασης δεν αντιβαίνουν, κατά την άποψη του Riksdag, στην αρχή 
της επικουρικότητας.


