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Temats: Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu
(COM(2011)609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

2. pielikums

Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums

Zviedrijas Riksdāgs atzinīgi vērtē Komisijas veikto darbu, veicinot labas prakses piemēru 
apmaiņu un savstarpēju mācīšanos un atbalstot sociālās inovācijas un Savienības mēroga 
pieejas, kā arī atzinīgi vērtē tās darbu saistībā ar nepieciešamību veikt īpašas reformas dienas 
kārtībā, noteikt apstākļus, kas kavē pārmaiņas, un rast iespējas, kuras ļautu pārvarēt šos 
apstākļus, kā arī saistībā ar pārliecināšanos par to, ka Savienības mērogā tiek ievēroti spēkā 
esošie noteikumi.

Riksdāgs norāda, ka Savienībai nav ekskluzīvas kompetences nodarbinātības politikas jomā 
un tās uzdevums ir atbalstīt un vajadzības gadījumā papildināt dalībvalstu īstenotos 
pasākumus. Tāpēc Riksdāgs secina, ka, iespējams, ir jāpārbauda priekšlikumā paredzēto 
pasākumu atbilstība subsidiaritātes principam. Atbilstoši subsidiaritātes principam, Savienības 
līmenī pasākumus veic tikai tad, ja dalībvalstis pašas nespēj sasniegt iecerēto pasākumu 
mērķus.

Kā noprotams, Komisija uzskata, ka dalībvalstis nevar sasniegt ierosinātās programmas 
mērķus. Riksdāgs norāda, ka savā novērtējumā Komisija nav nošķīrusi programmas dažādās 
daļas.

Riksdāgs vēlas uzsvērt to, ko konstatējusi arī Zviedrijas valdība, proti, galvenā atbildība 
jāuzņemas dalībvalstīm, un to rīcībā jābūt galvenajiem instrumentiem politikas veidošanai un 
īstenošanai nodarbinātības un sociālās politikas jomās. Riksdāgs uzskata, ka pamatā ievirzei 
uz Eiropas pasākumiem un instrumentiem jābūt principam par Eiropas pievienoto vērtību. 
Eiropas pasākumi uztverami kā papildinājums dalībvalstu pasākumiem nodarbinātības jomā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Riksdāgs atzinīgi vērtē programmas daļas „Progress” un 
„Eures”. Riksdāgs piekrīt Zviedrijas valdībai, ka šo programmas daļu mērķus dalībvalstis 
nevar sasniegt pašas.

Attiecībā uz programmas daļu „Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība” Riksdāgs 
uzskata, ka, iespējams, būtu jāievēro vispārēja stratēģija sociālās uzņēmējdarbības attīstībai 
ES, jo tas būtu kā uz priekšu virzošs un zināšanas veicinošs faktors dažādajās valstīs. Tomēr 
attiecībā uz mikrokredītu veicināšanu un atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai Riksdāgs pauž 
šaubas par to, vai tādējādi tiek radīta Eiropas pievienotā vērtība. Mērķus varētu sasniegt arī 
valstu līmenī. Saskaņā ar subsidiaritātes principu par šajā priekšlikuma daļā izklāstīto 
pasākumu īstenošanu atbildība būtu jāuzņemas katrai dalībvalstij. Tāpēc Riksdāgs uzskata, ka 
tā Komisijas priekšlikuma regulai par ES Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmu 
(COM(2011)609 galīgā redakcija) daļa, kas skar mikrofinansēšanu un sociālo 
uzņēmējdarbību, ir pretrunā subsidiaritātes principam.

Riksdāgs uzskata, ka pārējās priekšlikuma daļas nav pretrunā subsidiaritātes principam.


