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Vedr.: Begrundet udtalelses fra Sveriges Rigsdag om forslaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om et program for virksomheders konkurrenceevne og små 
og mellemstore virksomheder (2014-2020).
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 
mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes en begrundet udtalelse fra Sveriges Rigsdag om det ovennævnte forslag 
til orientering.
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BILAG 2

Begrundet udtalelse fra Sveriges Rigsdag

Rigsdagen ønsker indledningsvist at fremføre, at den glæder sig over Kommissionens 
bestræbelser for at styrke konkurrenceevnen yderligere hos små og mellemstore 
virksomheder.

Det er imidlertid Rigsdagens opfattelse, at visse dele af forslaget, der vedrører 
foranstaltninger for at forbedre adgangen til markeder i og uden for EU, ikke er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet. Hvad angår Kommissionens forslag om at fremme 
eksporten for små og mellemstore virksomheder, mangler det efter regeringens opfattelse 
merværdi på EU-plan i forhold til de nationale handelsfremmende foranstaltninger, der 
allerede eksisterer. Rigsdagen er enig heri og finder, at EU ikke bør øge sin indsats på dette 
område, eftersom der i så fald vil være tale om en overlapning af indsatserne. Kommissionens 
vigtigste rolle i handelspolitikken er at bidrage til øget frihandel og værne om den effektive og 
åbne regulering af handelen mellem EU og tredjelande. Ud over indsatsen mod 
handelshindringer indebærer dette, at fremmende foranstaltninger hovedsageligt bør 
koncentreres om de markeder, hvor medlemsstaterne ikke selv gennemfører 
handelsfremmende foranstaltninger.

Rigsdagen finder således, at Kommissionens forslag ikke er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, for så vidt angår den del der vedrører handelsfremmende foranstaltninger.


