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Ref.: Avizul motivat al Parlamentului (Riksdag) Regatului Suediei referitor la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire 
a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială 
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Parlamentului (Riksdag) Regatului Suediei 
referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Anexa 2

Avizul motivat al Parlamentului (Riksdag) Regatului Suediei

Parlamentul (Riksdag) Regatului Suediei salută eforturile Comisiei pentru promovarea 
schimbului de bune practici și a învățării reciproce și pentru sprijinirea inovării sociale și a 
abordărilor la nivel european, precum și eforturile depuse în vederea soluționării nevoii de 
reforme specifice, a identificării barierelor în calea schimbărilor și a modalităților de depășire 
a acestor bariere, dar și a asigurării respectării normelor existente la nivelul Uniunii.

Parlamentul constată că Uniunea Europeană nu deține competența exclusivă în domeniul 
politicii ocupării forței de muncă și că aceasta ar trebui să sprijine și să completeze, atunci 
când este necesar, măsurile statelor membre. În consecință, concluzia Parlamentului este că 
măsurile menționate în propunere pot face obiectul unui control din punctul de vedere al 
subsidiarității. În conformitate cu principiul subsidiarității, se intervine la nivelul UE numai 
dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător 
de statele membre.

În mod evident Comisia consideră că obiectivul pentru programul propus nu poate fi realizat 
în mod satisfăcător de statele membre. Parlamentul notează faptul că, în evaluarea sa, Comisia 
nu a făcut distincția între diferitele axe ale programului.

Parlamentul subliniază ceea ce și guvernul suedez a stabilit, și anume că statele membre au 
responsabilitatea principală și dețin principalele instrumente în elaborarea și aplicarea politicii 
în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale. Parlamentul consideră că 
orientarea eforturilor și a instrumentelor europene trebuie să fie guvernată de principiile 
valorii adăugate la nivel european. Măsurile la nivelul UE trebuie considerate ca fiind o 
completare a eforturilor statelor membre în domeniul ocupării forței de muncă.

Având în vedere aceste lucruri, Parlamentul își exprimă satisfacția în ceea ce privește axele 
Progress și Eures ale programului. Parlamentul împărtășește punctul de vedere al guvernului 
suedez, potrivit căruia obiectivul programului nu poate fi realizat în mod satisfăcător de 
statele membre în aceste domenii.

În ceea ce privește axa programului referitoare la microfinanțare și antreprenoriat social,
avizul Parlamentului indică faptul că poate exista o motivație pentru o strategie globală 
privind dezvoltarea antreprenoriatului social la nivelul UE, ca factor de stimulare și de 
sensibilizare în diferite state membre. În ceea ce privește promovarea acordării de 
microcredite și asistență pentru antreprenoriatul social, Parlamentul se îndoiește de faptul că 
ar exista o valoare adăugată la nivel european. Aceste obiective ar trebui să poată fi realizate 
în mod satisfăcător la nivel național. Statele membre ar trebui să aibă responsabilitatea pentru 
măsuri precum cele menționate în această secțiune a propunerii, în conformitate cu principiul 
subsidiarității. În consecință, Parlamentul consideră că propunerea Comisiei de instituire a 
unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială, COM (2011) 
609 final, este în contradicție cu principiul subsidiarității în ceea ce privește axa programului 
care se ocupă de microfinanțare și antreprenoriatul social.
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În conformitate cu avizul Parlamentului, celelalte axe vizate în propunere nu sunt în 
contradicție cu principiul subsidiarității.


