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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ruotsin kuningaskunnan valtiopäivien perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto

Ruotsin valtiopäivät pitää myönteisenä komission pyrkimyksiä edistää hyvien toimintatapojen 
jakamista ja vastavuoroista oppimista sekä tukea sosiaalisia innovaatioita ja Euroopan 
laajuisia toimintatapoja. Valtiopäivät suhtautuu myönteisesti myös siihen, että komissio ottaa 
esiin tarpeen tiettyihin uudistuksiin, kartoittaa muutoksen tiellä olevia esteitä ja tapoja voittaa 
ne sekä varmistaa voimassa olevien Euroopan tason sääntöjen noudattamisen.

Valtiopäivät toteaa, ettei EU:lla ole yksinomaista toimivaltaa työllisyyspolitiikan alalla, vaan 
se tukee ja tarvittaessa täydentää jäsenvaltioiden toimia. Valtiopäivät on siksi tullut siihen 
johtopäätökseen, että ehdotuksessa esitettyjä toimia voidaan tarkastella 
toissijaisuusperiaatteen toteutumisen kannalta. Toissijaisuusperiaatteen mukaan toimia 
voidaan toteuttaa unionin tasolla ainoastaan silloin kun ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät itse 
pysty riittävällä tavalla saavuttamaan toimien tavoitteita.

Komission näkemyksen mukaan jäsenvaltiot eivät pysty riittävällä tavalla saavuttamaan 
ehdotetun ohjelman tavoitteita. Valtiopäivät toteaa, ettei komissio ole tehnyt arviossaan eroa 
ohjelman eri lohkojen välille.

Valtiopäivät haluaa korostaa asiaa, jota myös Ruotsin hallitus tukee: jäsenvaltioilla on 
päävastuu työllisyys- ja sosiaalipolitiikan laatimisesta ja toteuttamisesta sekä pääasialliset 
välineet siihen. Valtiopäivät katsoo, että Euroopan unionin toimien ja välineiden 
kohdentamisessa on noudatettava eurooppalaisen lisäarvon periaatteita. EU:n toimien on 
katsottava täydentävän jäsenvaltioiden omia työllisyysalan toimia.

Tällä perusteella valtiopäivät hyväksyy ohjelman Progress- ja Eures-lohkot. Valtiopäivät on 
hallituksen kanssa samaa mieltä siitä, etteivät jäsenvaltiot pysty näiden lohkojen osalta itse 
riittävällä tavalla saavuttamaan ohjelman tavoitteita.

Mikrorahoitusta ja sosiaalista yrittäjyyttä koskevan ohjelmalohkon osalta valtiopäivät katsoo, 
että voi olla tarpeen ottaa käyttöön sosiaalisen yrittäjyyden kehittämistä EU:ssa koskeva 
kattava strategia, joka toimisi eteenpäin vievänä ja tietoutta lisäävänä tekijänä eri maissa. Mitä 
taas tulee mikroluottojen edistämiseen ja sosiaalisen yrittäjyyden tukemiseen, valtiopäivät 
suhtautuu epäilevästi eurooppalaiseen lisäarvoon. Tavoitteet pitäisi pystyä saavuttamaan 
riittävällä tavalla kansallisella tasolla. Tässä ehdotuksen lohkossa esitettyjen toimien 
kaltaisten toimien on kuuluttava kunkin jäsenvaltion omalle vastuulle toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Sen vuoksi valtiopäivät katsoo, että komission ehdotus asetukseksi sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta, KOM(2011) 609 
lopullinen, on mikrorahoitusta ja sosiaalista yrittäjyyttä koskevan ohjelmalohkon osalta 
toissijaisuusperiaatteen vastainen.

Ehdotuksen muut lohkot eivät valtiopäivien mielestä ole toissijaisuusperiaatteen vastaisia.


