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A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a Svéd Királyság Parlamentjének (Riksdag) a 
fentebb megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

2. melléklet

A svéd parlament indokolással ellátott véleménye

A svéd parlament üdvözli a Bizottságnak a helyes gyakorlatok megosztására és a kölcsönös 
tanulás ösztönzésére, valamint a szociális innováció és az európai léptékű megközelítés 
támogatására irányuló erőfeszítéseit és a konkrét reformok iránti igény felvetése, a 
változásokat akadályozó tényezők és ezek megszüntetése lehetőségeinek meghatározása és a 
hatályos uniós szintű szabályok betartásának biztosítása érdekében kifejtett munkáját.

A parlament megállapítja, hogy a foglalkoztatáspolitika területén az Unió nem rendelkezik 
kizárólagos hatáskörrel, hanem a tagállamok intézkedéseit támogatja, és – amennyiben 
szükséges – kiegészíti azokat. Ezért a parlament következtetése alapján a javaslatban 
megfogalmazott intézkedések szubszidiaritási vizsgálat tárgyát képezhetik. A szubszidiaritás 
elvével összhangban az intézkedéseket akkor kell uniós szinten meghozni, amennyiben az 
intézkedések céljait maguk a tagállamok nem tudják megfelelő mértékben elérni.

A javaslatból kitűnik, hogy a Bizottság véleménye szerint a tagállamok nem tudják megfelelő 
mértékben megvalósítani a javasolt programot. A parlament megjegyzi, hogy a Bizottság az 
értékelésében nem tett különbséget a program különböző részei között.

A parlament hangsúlyozni szeretné azt, amit a svéd kormány is megállapít, hogy a 
foglalkoztatáspolitika és szociálpolitika alakítása és végrehajtása elsősorban tagállami 
felelősség, valamint a legfőbb eszközökkel is a tagállamok rendelkeznek ezen a területen. A 
parlament úgy véli, hogy az európai erőfeszítések és eszközök vonatkozásában az európai 
hozzáadott értéknek kell a vezérlő elvnek lennie. Az európai intézkedésekre úgy kell 
tekinteni, mint amelyek kiegészítik a tagállamok saját foglalkoztatáspolitikai intézkedéseit.

Ezt szem előtt tartva a parlament üdvözli a Progress és az EURES programrészeket. A 
parlament osztja a svéd kormány azon véleményét, hogy e részek tekintetében maguk a 
tagállamok nem tudják megfelelő mértékben elérni a program céljait.

A mikrofinanszírozást és szociális vállalkozást érintő programrészt illetően a parlament 
véleménye szerint indokolt az Unión belüli társadalomtudatos vállalkozások létrehozására 
irányuló átfogó stratégia kidolgozása, amely ösztönző és figyelemfelkeltő szerepet játszhatna 
a különböző országokban. A társadalomtudatos vállalkozások támogatására irányuló 
mikrohitelezés előmozdítását illetően azonban a parlament szerint kérdéses, hogy ebben a 
tekintetben létezik-e európai hozzáadott érték. A célkitűzéseket nemzeti szinten megfelelő 
mértékben lehet elérni. A szubszidiaritás elvével összhangban minden egyes tagállam saját 
feladata, hogy a jelenlegi javaslat e részében vázolt intézkedéseket meghozza. A parlament 
álláspontja szerint ezért a Bizottságnak az Európai Unió társadalmi változás és innováció 
programjáról szóló rendeletre irányuló javaslata (COM(2011) 609 végleges) a 
mikrofinanszírozást és a szociális vállalkozást érintő programrésze tekintetében ellentétes a 
szubszidiaritás elvével.

A parlament véleménye szerint a javaslat többi része nem sérti a szubszidiaritás elvét.


