
CM\891305CS.doc PE480.843v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro právní záležitosti

7. 2. 2012

SDĚLENÍ ČLENŮM
(17/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu (Riksdagu) k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro Vaši informaci odůvodněné stanovisko Parlamentu Švédského 
království (Riksdagu) týkající se výše uvedeného návrhu.
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Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu (Riksdagu)

Riksdag by na úvod rád zdůraznil, že oceňuje úsilí Komise o další zvýšení 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Domnívá se však, že určité části návrhu, které se týkají opatření na zlepšení přístupu podniků 
na trh v rámci Unie a mimo něj, nejsou v souladu se zásadou subsidiarity. Pokud jde o návrh 
Komise podporovat vývoz v případě malých a středních podniků, není podle názoru vlády 
přínosem ze strany EU ve vztahu k již existujícím vnitrostátním opatřením na podporu 
obchodu. Riksdag s tímto názorem souhlasí a domnívá se, že EU by neměla rozšiřovat svou 
činnost v této oblasti, protože by to vedlo ke zdvojování úsilí. Nejvýznamnější úlohou Komise 
v rámci obchodní politiky je přispívat k rozšiřování volného trhu a zajistit fungující a otevřené 
obchodní a právní vztahy mezi EU a dalšími zeměmi. Při činnosti zaměřené na odstranění 
obchodních překážek to znamená, že podpůrná opatření by se měla v prvé řadě soustředit 
na ty trhy, v jejichž rámci se členské státy samy neuplatňují opatření zaměřená na podporu 
obchodu.

Riksdag se proto domnívá, že část návrhu, která upravuje opatření na podporu obchodu, je 
v rozporu se zásadou subsidiarity.


