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Uit hoofde van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon over de toepassing van 
de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een 
termijn van acht weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van 
wetgevingshandeling aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
een gemotiveerd advies toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns 
inziens niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
verantwoordelijk voor de waarborging van het subsidiariteitsbeginsel.

Bijgaand ter informatie een met redenen omkleed advies van het parlement van het Koninkrijk 
Zweden aangaande bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Bijlage 2

Met redenen omkleed advies van het Zweedse parlement

Het Zweedse parlement verwelkomt het werk van de Commissie om de uitwisseling van goede 
praktijken en wederzijdse leerprocessen te bevorderen en om de sociale vernieuwing en de 
Europese strategieën te ondersteunen, zoals het werk dat zij doet om de behoefte aan specifieke 
hervormingen op de agenda te zetten, aan te geven welke belemmeringen verandering in de weg 
staan en hoe deze kunnen worden weggenomen, en erop toe te zien dat de bestaande wetgeving 
op het niveau van de Unie wordt nageleefd.

Het Zweedse parlement wijst erop dat de Unie geen exclusieve bevoegdheid heeft op het gebied 
van het werkgelegenheidsbeleid, maar dat zij de maatregelen van de lidstaten moet ondersteunen 
en zo nodig aanvullen. Het Zweedse parlement concludeert derhalve dat de met het voorstel 
beoogde maatregelen moeten kunnen worden onderworpen aan een subsidiariteitstoets. 
Krachtens het subsidiariteitsbeginsel mogen maatregelen op EU-niveau alleen worden genomen 
indien en voor zover de doelstellingen van de maatregelen niet in voldoende mate kunnen 
worden verwezenlijkt door de lidstaten zelf.

Kennelijk is de Commissie van mening dat de doelstellingen van het voorgestelde programma 
niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt. Het Zweedse parlement stelt vast 
dat de Commissie in haar beoordeling geen onderscheid heeft gemaakt tussen de verschillende 
onderdelen van het programma.

Het Zweedse parlement wil onderstrepen wat de Zweedse regering ook heeft vastgesteld, 
namelijk dat de lidstaten primair verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van 
beleid op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid en dat zij daarvoor ook de 
belangrijkste instrumenten in handen hebben. Het Zweedse parlement is van mening dat de 
Europese inspanningen en instrumenten gebaseerd moeten zijn op de beginselen van een 
Europese meerwaarde. De Europese maatregelen moeten als aanvulling dienen op de eigen 
inspanningen van de lidstaten op het gebied van de werkgelegenheid.

Tegen deze achtergrond verwelkomt het Zweedse parlement de programmaonderdelen Progress 
en Eures. Het Zweedse parlement is het eens met de Zweedse regering dat de doelstellingen van 
deze onderdelen van het programma niet voldoende kunnen worden verwezenlijkt door de 
lidstaten zelf.

Wat betreft de kwestie van het programmaonderdeel betreffende de microfinanciering en het 
sociaal ondernemerschap, is het Zweedse parlement van mening dat er aanleiding kan zijn voor 
een overkoepelende strategie voor de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap in de EU, als 
een stimulerende en bewustmakende factor in de verschillende landen. Echter, als het gaat om 
het stimuleren van microkredietverstrekking ter ondersteuning van sociale ondernemingen, 
betwijfelt het Zweedse parlement of daarbij sprake is van een Europese meerwaarde. Deze 
doelstellingen zouden in voldoende mate op nationaal niveau verwezenlijkt moeten kunnen 
worden. De maatregelen in dit deel van het voorstel behoren krachtens het subsidiariteitsbeginsel 
tot de eigen verantwoordelijkheid van de lidstaten. Het Zweedse parlement is derhalve van 
mening dat het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende een programma van 
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de Europese Unie voor sociale verandering en innovatie, COM(2011) 609 definitief, voor wat 
betreft het programmaonderdeel over microfinanciering en sociaal ondernemerschap in strijd is 
met het subsidiariteitsbeginsel.

De overige delen van het voorstel zijn naar de mening van het Zweedse parlement niet in strijd 
met het subsidiariteitsbeginsel.


