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Comissão dos Assuntos Jurídicos

12.12.2011

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(97/2011)

Assunto: Parecer fundamentado do Riksdag do Reino da Suécia relativo à proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um Programa 
da União Europeia para a Mudança e a Inovação Social
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projecto de acto legislativo, dirigir aos Presidentes 
do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que 
exponha as razões pelas quais considera que o projecto em questão não obedece ao princípio 
da subsidiariedade.

Nos termos do Regimento do Parlamento, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é responsável 
pela conformidade com o princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Riksdag do Reino da Suécia 
sobre a proposta supramencionada.
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ANEXO

Anexo 2

Parecer fundamentado do Riksdag (Parlamento) da Suécia

O Riksdag da Suécia congratula-se com o empenho da Comissão em fomentar a partilha de 
boas práticas e a aprendizagem mútua e em apoiar a inovação social e as abordagens à escala 
europeia, bem como em agendar a necessidade de reformas específicas, informar sobre 
obstáculos à mudança e formas de os ultrapassar e garantir o cumprimento das regras em 
vigor a nível da União.

O Riksdag relembra que a União não possui competências exclusivas no domínio das políticas 
de emprego, mas deve apoiar e, se necessário, complementar as medidas dos 
Estados-Membros. O Riksdag conclui, portanto, que as medidas previstas na proposta podem 
ser objecto de um exame de subsidiariedade. De acordo com o princípio de subsidiariedade, 
apenas devem ser adoptadas medidas a nível da UE quando os objectivos da acção em causa 
não possam ser suficientemente realizados pelos Estados-Membros.

Como foi referido acima, no entender da Comissão, os objectivos da acção proposta não 
podem ser suficientemente realizados pelos Estados-Membros. O Riksdag observa que a 
Comissão, na sua avaliação, não distinguiu as diferentes secções do programa.

O Riksdag sublinha um aspecto já apontado pelo Governo sueco: cabe aos Estados-Membros 
a responsabilidade principal, e são os Estados-Membros que possuem os instrumentos 
fundamentais para elaborar e implementar as políticas de emprego e dos assuntos sociais. O 
Riksdag considera que as acções e os instrumentos europeus se devem orientar por princípios 
de valor acrescentado europeu. A acção europeia deve ser vista como um complemento das 
acções dos Estados-Membros no domínio do emprego.

Neste contexto, o Riksdag congratula-se com as secções Progress e Eures do programa. O 
Riksdag partilha da opinião do Governo sueco de que os objectivos do programa, nestas 
secções, não podem ser realizados de modo satisfatório pelos Estados-Membros. 

Relativamente às partes do programa dedicadas ao Microfinanciamento e Empreendedorismo 
Social, o Riksdag entende que se justifica a adopção de uma estratégia global de 
desenvolvimento da Empresa Social na UE, enquanto factor de aceleração e de sensibilização 
nos Estados-Membros. Pelo contrário, no que respeita à promoção do Microcrédito, bem 
como ao apoio à Empresa Social, o Riksdag tem dúvidas quanto à existência de um valor 
acrescentado europeu. Os objectivos podem ser realizados de modo satisfatório a nível 
nacional. O tipo de medidas previstas na proposta deve ser da responsabilidade dos Estados-
Membros, de acordo com o princípio de subsidiariedade. O Riksdag considera, portanto, que a 
proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um Programa 
da União Europeia para a Mudança e a Inovação Social, COM(2011) 609 final, apresentada 
pela Comissão, nas secções do programa dedicadas ao Microfinanciamento e ao 
Empreendedorismo Social, é contrária ao princípio de subsidiariedade.

Nas restantes secções, no entender do Riksdag, a proposta não é contrária ao princípio de 
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subsidiariedade.


