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Относно: Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за 
малките и средните предприятия (2014–2020 г.)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Риксдага на Кралство Швеция, 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция

На първо място Риксдагът желае да заяви, че приветства усилията на Комисията за по-
нататъшно укрепване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия.

Риксдагът обаче е на мнение, че някои части от предложението, които уреждат 
подобряването на достъпа до пазари в ЕС и извън него, не са съобразени с принципа на 
субсидиарност. Във връзка с предложението на Комисията за насърчаване на 
развитието на износа за малки и средни предприятия правителството счита, че за ЕС 
няма добавена стойност по отношение на съществуващите национални дейности за 
насърчаване на търговията. Риксдагът изразява съгласие по този въпрос и счита, че ЕС 
не следва да разширява дейността си в тази област, защото това би довело до дублиране 
на усилия. Най-важната роля на Комисията по отношение на търговската политика е да 
помогне за увеличаване на свободната търговия и да поддържа ефективни, отворени 
разпоредби за търговия между ЕС и другите страни. В допълнение към работата срещу 
търговските бариери, това означава, че дейностите по насърчаване следва да бъдат 
съсредоточени основно върху пазарите, в които държавите членки не са се ангажирали 
с насърчаване на търговията.

Следователно Риксдагът счита, че в частта, която се отнася до дейности по насърчаване 
на търговията, предложението на Комисията не е в съответствие с принципа на 
субсидиарност.


