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Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου 
της Σουηδίας (Riksdag) σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Σουηδίας (Riksdag)

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας επιθυμεί κατ' αρχάς να χαιρετίσει τις εργασίες της Επιτροπής 
για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

Ορισμένα τμήματα όμως της πρότασης, που αφορούν την βελτίωση της πρόσβασης των 
επιχειρήσεων στην αγορά τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, αντιβαίνουν, κατά την 
άποψη του κοινοβουλίου της Σουηδίας, προς την αρχή της επικουρικότητας. Η πρόταση της 
Επιτροπής να προωθηθούν οι εξαγωγές για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά 
την άποψη της σουηδικής κυβέρνησης, δεν προσφέρεται προτιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ σε 
σχέση με τις ήδη υφιστάμενες εθνικές δραστηριότητες προώθησης του εμπορίου. Το 
κοινοβούλιο συμμερίζεται την άποψη αυτή και είναι της άποψης ότι η ΕΕ δεν πρέπει να 
επεκτείνει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό επειδή αυτό θα οδηγούσε σε 
αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών. Ο σημαντικότερος ρόλος της Επιτροπής στον τομέα της 
εμπορικής πολιτικής είναι να συμβάλλει στην αύξηση των ελευθέρων συναλλαγών και να 
μεριμνά για την τήρηση αποτελεσματικού και διαφανούς κανονιστικού πλαισίου για το 
εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και των άλλων χωρών. Η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται, εκτός από 
την καταπολέμηση των εμπορικών εμποδίων, ότι οι προσπάθειες προώθησης πρέπει να 
επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στις αγορές όπου τα κράτη μέλη δεν ασχολούνται τα ίδια 
με την προώθηση του εμπορίου.

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας θεωρεί ως εκ τούτου ότι η πρόταση της Επιτροπής, ως προς το 
τμήμα της που αφορά τις δραστηριότητες προώθησης του εμπορίου, αντιβαίνει προς την αρχή 
της επικουρικότητας.


