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Zadeva: Obrazloženo mnenje parlamenta Kraljevine Švedske o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne 
spremembe in inovacije
(KOM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
kateri koli nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za skladnost z načelom subsidiarnosti 
pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje parlamenta Kraljevine Švedske o 
zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

Priloga 2

Obrazloženo mnenje parlamenta Kraljevine Švedske

Parlament Kraljevine Švedske pozdravlja delo Komisije na področju spodbujanja izmenjave 
dobre prakse in vzajemnega učenja, podpiranja socialnih inovacij in vseevropskih pristopov, 
vključitve posebnih reform na dnevni red, opredelitve ovir za spremembo in njihovega 
premagovanja ter zagotavljanja skladnosti z obstoječimi pravili na ravni Unije.

Švedski parlament ugotavlja, da Unija nima izključne pristojnost na področju politike 
zaposlovanja, temveč mora podpirati ukrepe držav članic in jih po potrebi dopolnjevati. Zato 
je sklenil, da so lahko ukrepi, ki jih zajema ta predlog, predmet ocene na podlagi načela 
subsidiarnosti. V skladu z načelom o subsidiarnosti je ukrepanje na ravni EU potrebno le, če 
države članice ne morejo same zadovoljivo doseči ciljev ukrepov.

Komisija očitno meni, da države članice ne morejo zadovoljivo doseči cilja predlaganega 
programa. Švedski parlament ugotavlja, da Komisija v svoji oceni ni razlikovala med 
različnimi osmi programa.

Švedski parlament želi poudariti, kar je pripomnila že švedska vlada, da imajo države članice 
glavno odgovornost in instrumente za pripravo in izvajanje politik na področjih zaposlovanja 
in socialne politike. Švedski parlament meni, da bi morala osredotočenost na evropsko 
prizadevanje in instrumente voditi načela glede evropske dodane vrednosti. Evropski ukrepi 
bi morali biti obravnavani kot dodatek k lastnemu prizadevanju držav članic na področju 
zaposlovanja.

Glede na to švedski parlament pozdravlja osi Progress in EURES, ki sta del programa. Strinja 
se s švedsko vlado, da države članice same ne morejo ustrezno izpolniti cilja programa na teh 
področjih.

Glede osi, ki zadeva mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, švedski parlament meni, da bi 
lahko obstajal razlog za splošno strategijo razvoja socialnega podjetništva v EU kot 
proaktivnega dejavnika v različnih državah članicah, ki krepi znanje. Vendar pa švedski 
parlament dvomi, da obstaja evropska dodana vrednost, ko gre za spodbujanje mikrokreditov 
in podporo socialnemu podjetništvu. Ta cilj bi moralo biti mogoče zadovoljivo doseči na 
nacionalni ravni. Za ukrepe, ki jih zajema ta oddelek predloga, bi morale biti v skladu z 
načelom subsidiarnosti odgovorne posamezne države članice. Švedski parlament zato meni, 
da os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, ki je del predloga Komisije za uredbo o 
programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije, KOM(2011) 609 konč., ni v 
skladu z načelom subsidiarnosti.

Švedski parlament meni, da drugi osi iz predloga nista neskladni z načelom subsidiarnosti.


