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Výbor pre právne veci

12. 12. 2011

OZNÁMENIE POSLANCOM
(97/2011)

Vec: Odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdag) k návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Európskej únie v oblasti 
sociálnej zmeny a inovácie
(KOM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdag) 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Príloha 2

Odôvodnené stanovisko švédskeho Riksdagu

Švédsky Riksdag víta prácu Komisie zameranú na podnecovanie vzájomnej výmeny 
osvedčených postupov a vzájomné vzdelávanie, podporovanie sociálnej inovácie 
a celoeurópskych prístupov, ako aj prezentovanie potreby konkrétnych reforiem v programe, 
určovanie prekážok brániacich zmene a spôsobov, ako ich prekonať, a zabezpečovanie 
dodržiavania súladu s jestvujúcimi pravidlami na úrovni Únie.

Riksdag poznamenáva, že oblasť zamestnanosti nepatrí do výlučnej právomoci Únie, a preto 
má Únia v tejto oblasti podporovať a v prípade potreby dopĺňať opatrenia členských štátov. 
Riksdag v dôsledku toho dospieva k záveru, že opatrenia uvedené v návrhu by mohli byť 
predmetom preskúmania dodržania zásady subsidiarity. Podľa zásady subsidiarity sa majú 
opatrenia prijať na úrovni Únie len v takom rozsahu a vtedy, keď ciele činnosti nemôžu 
uspokojivo dosiahnuť členské štáty.

Z návrhu vyplýva názor Komisie, že členské štáty nie sú schopné uspokojivo dosiahnuť ciele 
navrhovaného programu. Riksdag poznamenáva, že Komisia vo svojom posúdení neodlíšila 
jednotlivé časti programu.

Riksdag chce zdôrazniť to, čo stanovuje aj švédska vláda: za navrhovanie a vykonávanie 
politík v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti sú primárne zodpovedné členské štáty 
a majú na to k dispozícii najdôležitejšie nástroje. Riksdag sa domnieva, že zameranie 
európskych opatrení a nástrojov by sa malo riadiť zásadami európskej pridanej hodnoty. 
Európske opatrenia by sa teda mali chápať ako doplnok vlastných opatrení členských štátov 
v oblasti zamestnanosti.

Na základe toho Riksdag víta osi programu Progress a Eures. Riksdag súhlasí s vyjadrením 
švédskej vlády, že ciele programu týchto osí nemožno uspokojivým spôsobom dosiahnuť na 
úrovni členských štátov.

Pokiaľ ide o os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie, Riksdag sa domnieva, že možno 
nájsť dôvod na uplatnenie všeobecnej stratégie na rozvoj sociálneho podnikania v EÚ, ktorá 
by prispievala k presadzovaniu a zvyšovaniu informovanosti v rôznych krajinách. Naproti 
tomu má Riksdag pochybnosti o európskej pridanej hodnote v súvislosti s rozvojom 
poskytovania mikroúverov a podporovaním sociálneho podnikania. Ciele by malo byť možné 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov. Opatrenia, ako sú tie, ktoré sa uvádzajú 
v tejto časti návrhu, by v súlade so zásadou subsidiarity mali patriť do právomoci jednotlivých 
členských štátov. Preto sa Riksdag domnieva, že tá časť návrhu Komisie na nariadenie
o programe Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie, KOM(2011) 609 
v konečnom znení, ktorá sa týka programovej osi Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie,
nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa názoru Riksdagu nie sú ostatné časti návrhu v rozpore so zásadou subsidiarity.
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