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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Beskæftigelse 
og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at socialydelser af almen interesse ikke er underlagt nogen 
særbestemmelser i traktaterne, selv om de udgør et af de vigtigste områder inden for
forsyningspligtydelser,

B. der henviser til, at socialydelser af almen interesse bidrager til opfyldelse af Fællesskabets 
opgaver som fastlagt i traktatens artikel 2 og 3, og især til et højt beskæftigelsesniveau og 
et højt socialt beskyttelsesniveau, til højnelse af livskvaliteten, til opnåelse af et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, til ligestilling mellem mænd og kvinder og til styrkelse af 
den økonomiske og sociale samhørighed,

C. der henviser til, at subsidiaritetsprincippet finder fuld anvendelse i dette tilfælde og giver 
medlemsstaterne mulighed for at definere deres respektive socialydelser, deres opgaver og 
organiseringen heraf og deres finansieringsform, herunder den almene adgang til disse 
essentielle og nødvendige ydelser,

D. der henviser til, at ikke-økonomiske forsyningspligtydelser som defineret af 
medlemsstaterne - efter Europa-Parlamentets vedtagelse ved andenbehandlingen af det 
ændrede direktiv om tjenesteydelser i det indre marked - er blevet undtaget fra direktivets 
anvendelsesområde ligesom socialydelser, f.eks. sociale boliger, børnepasning og 
forskellige familiemæssige tjenesteydelser;

E. der henviser til, at socialydelser som følge af deres specifikke kendetegn kan have en 
direkte indvirkning på det indre marked for tjenesteydelser, og at de desuden kan have en 
direkte, men differentieret indvirkning på folk, såvel mænd som kvinder, afhængigt af, 
hvilke sociale grupper de tilhører, samt til, at forandringer i samfundet, herunder 
demografiske forandringer, betyder, at der er behov for en større indsats fra de offentlige 
myndigheders side for at sikre, at den største byrde hvad angår pleje ikke overlades til 
familierne og dermed til kvinderne;

F. der henviser til, at det indre marked for tjenesteydelser og konkurrencereglerne kan 
indvirke på leveringen af socialydelser af almen interesse, som spiller en vigtig rolle for 
solidaritet og beskyttelse af det sociale mønster i hele Den Europæiske Union,

1. glæder sig over offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse "Iværksættelse af 
Fællesskabets Lissabon-program – Socialydelser af almen interesse i Den Europæiske 
Union" (KOM(2006)0177), som allerede blev bebudet i hvidbogen om 
forsyningspligtydelser (KOM(2004)0374), og som er resultatet af, at de sociale 
tjenesteydelser er blevet undtaget fra anvendelsesområdet for det ændrede direktivforslag 
om tjenesteydelser i det indre marked, og henviser til, at Parlamentet godkendte Rådets 
fælles holdning herom ved andenbehandlingen; glæder sig over Kommissionens 
bestræbelser på at gennemføre en høringsproces med medlemsstaterne samt med alle de 
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berørte sektorer med henblik på at finde en balance mellem disse tjenesteydelsers 
specifikke kendetegn, som nogle gange gør dem vanskelige at definere i generelle 
vendinger, og anvendelsen af principperne om gennemsigtighed, fri konkurrence og ikke-
forskelsbehandling samt om overholdelse af EU's regler og fællesskabslovgivningen om 
tildeling af offentlige kontrakter;

2. kan tilslutte sig Kommissionens holdning med hensyn til at anerkende de sociale 
tjenesteydelsers karakter af forsyningspligtydelser; understreger, at disse essentielle og 
nødvendige ydelser spiller en særlig rolle for den sociale beskyttelse og solidariteten og 
leveres direkte af de lokale og regionale myndigheder eller af særlige aktører, som har fået
overdraget ansvaret herfor; mener, at de forskellige offentlige myndigheder skal stå som 
garanter for leveringen af disse tjenesteydelser under hensyntagen til de mål, de skal 
opfylde på det sociale område;

3. mener, at kravet om, at de tjenester og aktører, der har til opgave at levere disse 
tjenesteydelser, skal gøre deres arbejde godt, jf. traktatens artikel 16 og artikel 86, stk. 2, 
bør finde anvendelse;

4. minder om den nødvendige sammenhæng mellem de holdninger, EU vedtager henholdsvis 
i forbindelse med reglerne for socialydelser af almen interesse og i forbindelse med 
forhandlingerne i WTO, især holdningerne vedrørende afsnittet om sociale tjenesteydelser 
og sundhedsydelser i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser 
(GATS);

5. bemærker, at medlemsstaterne i øjeblikket har forskellige modeller for planlægning, 
levering og finansiering af socialydelser, eftersom de offentlige myndigheder, selv om de 
er ansvarlige for at levere socialydelser til deres borgere, ikke altid er de direkte 
leverandører;

6. mener, at medlemsstaterne i henhold til subsidiaritetsprincippet har ret til i hvert enkelt 
tilfælde og i overensstemmelse med deres skikke og sædvaner at definere de specifikke 
kendetegn ved deres socialydelser, som udgør den centrale del i den europæiske sociale 
model; mener imidlertid, at der ud over de traditionelle kriterier om generel dækning, 
gennemsigtighed og tilgængelighed bør findes en definition af måden, hvorpå 
socialydelser struktureres og organiseres;

7. mener, at medlemsstaternes ret til at definere deres egne socialydelser bør gøres forenelig 
med den retssikkerhed, der er nødvendig for at beskytte de offentlige myndigheder, som 
står som garanter for de sociale tjenesteydelser, leverandørerne af socialydelser og 
brugerne og befolkningen generelt på hele EU's territorium;

8. mener, at nogle leverandørers status som leverandører, der ikke har fortjeneste for øje, bør 
betragtes som værende forenelig med etableringsfriheden, der er knæsat i traktaterne;
mener tilsvarende, at betalingen af kompensation fra de myndigheder, der er ansvarlige 
for at levere socialydelser, til de faktiske leverandører også bør betragtes som forenelig i 
lyset af disse tjenesteydelsers specifikke kendetegn; er af den opfattelse, at en sådan 
kompensation ikke bør betragtes som statsstøtte, eftersom princippet om kompensation er 
fulgt;
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9. mener, at en udvidelse af disse tjenesteydelser som følge af voksende behov og 
udviklingen af nye tjenesteydelser potentielt kan skabe nye arbejdspladser, hvilket er 
positivt i bestræbelserne på at opfylde Lissabon-målene, især for så vidt angår kvindelige 
arbejdstagere, da socialydelser fortrinsvis varetages af kvinder og udvidelsen heraf giver 
kvinder i særdeleshed mulighed for fortsat beskæftigelse på arbejdsmarkedet;

10. bemærker, at nogle medlemsstaters tidligere erfaringer viser, at åbenhed over for 
konkurrence med passende sikring af sektorerne for socialydelser er en positiv faktor for 
økonomisk vækst og skabelse af arbejdspladser samt for forbedring af kvaliteten af de 
leverede tjenesteydelser;

11. glæder sig over muligheden for, at Kommissionen kan tage initiativer, som har til formål 
at præcisere de fællesskabsbestemmelser, der finder anvendelse på disse tjenesteydelser, 
og definere ansvarsdelingen mellem EU og medlemsstaterne i tilfælde af hindringer og 
vanskeligheder i forbindelse med den frie udveksling af tjenesteydelser i det indre marked.
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