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Tárgy: A svéd parlament indokolással ellátott véleménye a vállalkozások 
versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (2014–2020) 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a svéd parlamentnek a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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2. MELLÉKLET

A svéd parlament indokolással ellátott véleménye

A svéd parlament elöljáróban hangsúlyozza, hogy üdvözli a Bizottság kis- és 
középvállalkozások versenyképességének további erősítésére irányuló munkáját.

A svéd parlament megítélése szerint ugyanakkor a javaslat egyes részei, amelyek a 
vállalkozások Unión belüli és kívüli piacra lépésének javítását célzó intézkedésekkel 
kapcsolatosak, ellentétesek a szubszidiaritás elvével. Ami a Bizottságnak a kis- és 
középvállalkozások exportját ösztönző javaslatát illeti, annak a kormány szerint a már 
meglévő nemzeti kereskedelemösztönző intézkedésekhez képest nincs uniós hozzáadott 
értéke. A parlament egyetért ezzel, és úgy véli, hogy az EU-nak nem szabad kiterjesztenie 
intézkedéseit erre a területre, mivel akkor az intézkedések megkettőzése áll elő. A 
kereskedelempolitika terén a Bizottság fő szerepe abban áll, hogy elősegítse a szabad 
kereskedelem bővülését, valamint védje meg az EU és más országok között már létező 
kereskedelmi szabályrendszert, és hozzon létre újakat. A kereskedelmi akadályok leküzdésére 
irányuló munkája mellett ez azt jelenti, hogy az ösztönző intézkedéseket azokra a piacokra 
kell összpontosítani, amelyeken maguk a tagállamok kereskedelemösztönző tevékenységet 
nem folytatnak.

A svéd parlament ezért úgy ítéli meg, hogy a Bizottság javaslatának a kereskedelemösztönző 
intézkedésekre vonatkozó része ellentétes a szubszidiaritás elvével.


