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Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti eelnõu 
edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidendile ning nõukogu 
eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta tema arvates 
subsidiaarsuse põhimõttele.

Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Rootsi Kuningriigi parlamendi põhjendatud 
arvamus nimetatud ettepaneku kohta.
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ET

LISA

2. lisa

Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus

Rootsi Kuningriigi Riksdag peab õigeks komisjoni tööd heade tavade jagamise ja vastastikuse 
õppimise edendamiseks ning sotsiaalse innovatsiooni ja üleeuroopaliste strateegiate 
toetamiseks, samuti tööd konkreetsete reformide päevakorda võtmise vajaduse käsitlemiseks, 
muutusi takistavate asjaolude kindlakstegemiseks ja neist ülesaamise viiside leidmiseks ning 
kehtivate ELi tasandi eeskirjade järgimise tagamiseks.

Riksdag märgib, et liidul ei ole ainupädevust tööhõive valdkonnas, kuid liit peaks liikmesriike 
toetama ja vajaduse korral nende meetmeid täiendama. Riksdagi järelduse kohaselt tuleb 
seetõttu ettepanekus välja toodud meetmete suhtes kohaldada subsidiaarsuse põhimõtet.
Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele tuleks meetmeid liidu tasandil võtta vaid siis, kui 
liikmesriigid nende eesmärkide saavutamisega piisavas ulatuses ise hakkama ei saa.

Dokumendist tuleb välja, et komisjon on arvamusel, et liikmesriigid ei suuda käesoleva 
programmi eesmärke piisavas ulatuses ise saavutada. Riksdag märgib, et komisjon ei ole oma 
otsustes eristanud programmi eri osi.

Riksdag soovib rõhutada – ja mida ka Rootsi valitsus kinnitab –, et tööhõive ja 
sotsiaalpoliitika valdkonnas on peavastutus liikmesriikidel, kellel on olemas ka esmased 
vahendid selle poliitika kujundamiseks ja läbiviimiseks. Riksdag leiab, et Euroopa tasandi 
meetmed ja instrumendid tuleb kasutusele võtta vaid Euroopa lisandväärtuse loomise 
eesmärgil. Euroopa meetmed on täiendavaks vahendiks liikmesriikide endi panusele 
tööhõivepoliitikasse.

Sellest lähtudes kiidab Riksdag heaks programmid Progress ja Eures. Riksdag on nõus Rootsi 
valitsusega, et liikmesriigid ei suuda programmi selle osa eesmärke ise piisavas ulatuses täita.

Mis puudutab mikrokrediidi andmise ja sotsiaalse ettevõtlusega seonduvat programmi osa, on 
Riksdag seisukohal, et vajalik võib olla üldine strateegia, mis arendaks sotsiaalset ettevõtlust 
kogu Euroopa Liidus, olles nii eri riikides edendavaks ja teadmisi tõstvaks teguriks. Samas 
seab Riksdag kahtluse alla Euroopa lisandväärtuse loomise võimaluse, kui küsimuse all on 
mikrokrediidi andmise edendamine sotsiaalse ettevõtluse toetamiseks. Eesmärgid peaksid 
olema piisavas ulatuses saavutatavad riiklikul tasandil. Ettepaneku selles osas esitatud 
meetmed peaksid subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt kuuluma iga liikmesriigi vastutusalasse.
Riksdagi arvamuse kohaselt läheb komisjoni Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi käsitleva (KOM(2011) 609 lõplik) määruse ettepaneku 
mikrokrediidi andmist ja sotsiaalset ettevõtlust puudutava programmi osa subsidiaarsuse 
põhimõttega vastuollu.

Ülejäänud ettepaneku osad ei lähe Riksdagi arvamuse kohaselt subsidiaarsuse põhimõttega 
vastuollu.


