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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Švedijos Karalystės Riksdago pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Priedas Nr. 2

Švedijos Karalystės Riksdago pateikta pagrįsta nuomonė

Švedijos Karalystės Riksdagas palankiai vertina Komisijos atliekamą darbą skatinant dalytis 
gerąja patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų, remiant socialines inovacijas ir Europos masto 
metodus, taip pat jos pastangas įtraukti į darbotvarkę būtinybę imtis konkrečių reformų, 
nustatyti, kas trukdo pokyčiams ir kaip įveikti šias kliūtis, bei užtikrinti, kad būtų laikomasi 
galiojančių Europos Sąjungos taisyklių.

Riksdagas pažymi, kad Europos Sąjunga neturi išimtinės kompetencijos imtis veiksmų 
užimtumo politikos srityje, tačiau ji turėtų palaikyti ir prireikus papildyti valstybių narių 
taikomas priemones. Todėl Riksdagas padarė išvadą, kad reikėtų įvertinti priemones, įtrauktas 
į šį pasiūlymą, atsižvelgiant į subsidiarumo principą. Pagal subsidiarumo principą veiksmų ES 
lygmeniu reikėtų imtis tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti atitinkamos priemonės tikslų.

Akivaizdu, kad Komisija mano, jog valstybės narės negali deramai pasiekti siūlomos 
programos tikslo. Riksdagas pažymi, kad Komisija, atlikdama vertinimą, neišskyrė skirtingų 
šios programos krypčių.

Riksdagas norėtų pabrėžti vieną dalyką, kurį pažymėjo ir Švedijos vyriausybė, t. y. kad 
valstybėms narėms tenka pagrindinė atsakomybė nustatyti ir įgyvendinti užimtumo ir 
socialinės politikos priemones ir kad jos turi pagrindines priemones šiam tikslui pasiekti. 
Riksdagas mano, kad sutelkiant dėmesį į europinius veiksmus ir priemones reikėtų vadovautis 
papildomos naudos Europos mastu gavimo principais. Europos lygmeniu taikytinas 
priemones reikėtų laikyti papildomomis valstybių narių veiksmų užimtumo srityje 
priemonėmis.

Šiomis aplinkybėmis Riksdagas palankiai vertina šios programos kryptis „Progress“ ir 
EURES. Jis pritaria Švedijos vyriausybės nuomonei, kad šiose srityse valstybės narės vienos 
negali deramai pasiekti šios programos tikslo.

Dėl mikrofinansų ir socialinio verslumo krypties Riksdagas mano, kad galbūt pagrįsta sukurti 
bendrą socialinio verslumo ES vystymo strategiją kaip įvairių valstybių narių iniciatyvų ir 
žinių didinimo veiksnį. Kita vertus, Riksdagas abejoja, ar mikrokreditų skatinimas ir parama 
socialiniam verslumui duoda papildomos europinės naudos. Turėtų būti įmanoma deramai 
pasiekti šį tikslą nacionaliniu lygmeniu. Pagal subsidiarumo principą į šį pasiūlymo skyrių 
įtrauktos priemonės turėtų būti priskiriamos kiekvienos valstybės narės atsakomybės sričiai. 
Todėl Riksdagas mano, kad Komisijos pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos Sąjungos 
socialinių pokyčių ir inovacijų programos (COM(2011) 0609 final) mikrofinansų ir socialinio 
verslumo kryptis neatitinka subsidiarumo principo.

Riksdagas mano, kad kitos šio pasiūlymo kryptys neprieštarauja subsidiarumo principui.


