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Przedmiot: Uzasadniona opinia szwedzkiego Riksdagu dotycząca wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie programu Unii 
Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią szwedzkiego Riksdagu w sprawie 
wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Załącznik 2

Uzasadniona opinia szwedzkiego Riksdagu

Szwedzki Riksdag z zadowoleniem przyjmuje działania Komisji zmierzające 
do stymulowania wymiany dobrych praktyk i wzajemnego uczenia się oraz do wsparcia 
innowacji społecznych i podejść o charakterze ogólnoeuropejskim, a także działań mających 
na celu uwzględnianie potrzeby przeprowadzenia konkretnych reform w planach działania, 
zidentyfikowanie przeszkód utrudniających proces zmiany i sposobów ich usuwania oraz 
zapewnienie zgodności z przepisami obowiązującymi na szczeblu Unii.

Riksdag zwraca uwagę, że Unia nie ma wyłącznej kompetencji w dziedzinie polityki 
zatrudnienia, lecz powinna wspierać i, w stosownych przypadkach, uzupełniać działania 
podejmowane przez państwa członkowskie. Riksdag stwierdził zatem, że działania 
zaproponowane w przedmiotowym wniosku mogą podlegać ocenie w świetle zasady 
pomocniczości. Zgodnie z zasadą pomocniczości działania te należy podjąć na szczeblu UE, 
pod warunkiem że państwa członkowskie same nie są w stanie w wystarczającym stopniu 
osiągnąć celów zaproponowanych działań.

Komisja jest zdania, że państwa członkowskie nie mogą w wystarczającym stopniu osiągnąć 
celu zaproponowanego programu. Riksdag zauważa, że Komisja w swojej ocenie nie 
dokonała rozróżnienia między różnymi osiami omawianego programu.

Riksdag pragnie również podkreślić stanowisko rządu szwedzkiego – tj. że odpowiedzialność 
za formułowanie i wdrażanie strategii politycznych w zakresie polityki zatrudnienia i polityki 
społecznej spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich oraz że to państwa 
członkowskie dysponują niezbędnymi w tym celu, najważniejszymi narzędziami. Riksdag 
uważa, że w ramach wysiłków oraz narzędzi europejskich należy się kierować zasadami 
dotyczącymi europejskiej wartości dodanej. Środki europejskie należy postrzegać jako 
uzupełnienie wysiłków państw członkowskich w dziedzinie zatrudnienia.

W tym kontekście Riksdag z zadowoleniem przyjmuje oś Progress i oś EURES będące 
częścią zaproponowanego programu. Riksdag zgadza się z rządem szwedzkim co do tego, 
że państwa członkowskie same nie są w stanie w wystarczającym stopniu osiągnąć celu 
zaproponowanego programu.

W odniesieniu do osi mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej Riksdag uważa, że 
ogólna strategia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w UE jako proaktywny 
i uświadamiający czynnik w różnych państwach członkowskich może być uzasadniona. 
Z drugiej strony Riksdag wyraża wątpliwości co do tego, że promowanie mikrokredytów oraz 
wsparcie przedsiębiorczości społecznej wnoszą europejską wartość dodaną. Ten cel powinno 
móc się osiągnąć w wystarczającym stopniu na szczeblu krajowym. Zgodnie z zasadą 
pomocniczości za tego rodzaju działania omówione w przedmiotowej sekcji wniosku, 
o którym mowa, powinny odpowiadać poszczególne państwa członkowskie. W związku 
z tym Riksdag jest zdania, że oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej będąca 
częścią wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie programu Unii Europejskiej 



CM\886646PL.doc 3/3 PE478.462v01-00

PL

na rzecz przemian i innowacji społecznych, COM(2011) 609 wersja ostateczna, jest sprzeczna 
z zasadą pomocniczości.

Riksdag uważa, że pozostałe osie omówione w przedmiotowym wniosku są zgodne z zasadą 
pomocniczości.


