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Ärende: Motiverat yttrande från Sveriges riksdag över förslaget till Europaparlamentets 
och rådets förordning om Europeiska unionens program för social förändring och 
social innovation
(KOM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från Sveriges riksdag över ovannämnda 
förslag.
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Motiverat yttrande från Sveriges riksdag

Sveriges riksdag välkomnar kommissionens arbete med att främja utbyte av god praxis och 
ömsesidigt lärande och att stödja social innovation och sameuropeiska strategier, liksom 
arbetet att föra upp behovet av särskilda reformer på dagordningen, kartlägga hinder för 
förändring och sätt att komma förbi dem och se till att befintliga regler på unionsnivå följs.

Riksdagen konstaterar att unionen inte har exklusiv befogenhet på det sysselsättningspolitiska 
området utan ska stödja och, när det är nödvändigt, komplettera medlemsstaternas åtgärder. 
Riksdagens slutsats är därför att de åtgärder som avses med förslaget kan bli föremål för en 
subsidiaritetsprövning. Enligt subsidiaritetsprincipen ska åtgärder vidtas på unionsnivå bara 
om och i den mån som målen för åtgärderna inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna själva.

Som framgått är det kommissionens uppfattning att målen för det föreslagna programmet inte 
kan nås i tillräcklig utsträckning av medlemsstaterna. Riksdagen noterar att kommissionen i 
sin bedömning inte gjort åtskillnad mellan programmets olika delar.

Riksdagen vill understryka det som den svenska regeringen också slår fast – det är 
medlemsstaterna som har huvudansvaret och innehar de främsta instrumenten för att utforma 
och genomföra politiken på det sysselsättnings- och socialpolitiska området. Riksdagen anser 
att inriktningen på europeiska insatser och instrument ska styras av principer om ett 
europeiskt mervärde. De europeiska åtgärderna ska ses som ett komplement till 
medlemsstaternas egna insatser på sysselsättningsområdet.

Mot denna bakgrund välkomnar riksdagen programdelarna Progress och Eures. Riksdagen 
instämmer med den svenska regeringen i att målen för programmet i dessa delar inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva.

I fråga om den programdel som rör mikrofinansiering och socialt entreprenörskap är det 
riksdagens mening att det kan finnas anledning att ha en övergripande strategi för utveckling 
av socialt företagande inom EU, som en pådrivande och kunskapshöjande faktor i de olika 
länderna. När det däremot gäller främjandet av mikrokreditgivning liksom stöd till socialt 
företagande är riksdagen tveksam till om det finns ett europeiskt mervärde. Målen bör i 
tillräcklig utsträckning kunna uppnås på nationell nivå. Åtgärder av det slag som avses i 
denna del av förslaget bör vara varje medlemsstats eget ansvar i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen. Riksdagen anser därför att kommissionens förslag till förordning om 
Europeiska unionens program för social förändring och social innovation, KOM(2011)0609, i 
den programdel som avser mikrofinansiering och socialt entreprenörskap, strider mot 
subsidiaritetsprincipen.

De övriga delarna av förslaget strider enligt riksdagens mening inte mot 
subsidiaritetsprincipen.


