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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de sociale diensten van algemeen belang geen voorwerp vormen van 
bijzondere bepalingen van de verdragen, ook al vormen deze diensten een van de 
belangrijkste categorieën binnen de diensten van algemeen belang,

B. overwegende echter dat sociale diensten van algemeen belang een bijdrage leveren aan de 
verwezenlijking van de doelen van de Gemeenschap als bepaald in de artikelen 2 en 3 van 
het EG-verdrag, waaronder een hoog niveau van werkgelegenheid en sociale
bescherming, verhoging van de levensstandaard, een hoog beschermingsniveau van de 
menselijke gezondheid, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en versterking van de 
economische en sociale cohesie,

C. overwegende dat het subsidiariteitsbeginsel in dit geval volledig van toepassing is en de 
lidstaten in staat stelt hun sociale diensten van algemeen belang, alsmede de taken, 
organisatie en financiering ervan vast te stellen, met inbegrip van universele 
toegankelijkheid van deze wezenlijke en vitale diensten,

D. overwegende dat na de goedkeuring in tweede lezing door het Europees Parlement van het 
richtlijnvoorstel inzake de diensten op de interne markt , de niet-economische diensten 
van algemeen belang als vastgesteld door de lidstaten, alsmede de sociale diensten, zoals 
sociale huisvesting, kinderopvang en gezinsdiensten, uit de werkingssfeer van de richtlijn 
zijn gehaald,

E. overwegende dat de sociale diensten van algemeen belang vanwege hun specifieke 
kenmerken rechtstreekse invloed kunnen hebben op de interne dienstenmarkt en tevens 
rechtstreeks maar op gedifferentieerde wijze van invloed zijn voor de burger, man of 
vrouw, en naar gelang de sociale groep waartoe zij behoren; overwegende dat 
veranderingen in de samenleving, zoals demografische veranderingen, maatregelen van de 
overheid vereisen die moeten voorkomen dat de voornaamste zorgtaken niet op het gezin, 
en dus op de vrouw, neerkomen,

F. overwegende dat de interne dienstenmarkt en de mededingingsregels gevolgen kunnen 
hebben voor het aanbieden van sociale diensten van algemeen belang, welke een 
essentiële bijdrage leveren aan de solidariteit en bescherming van de sociale samenhang 
op het grondgebied van de Europese Unie,

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie getiteld "Uitvoering van het 
communautaire Lissabon-programma: Sociale diensten van algemeen belang in de 
Europese Unie" (COM(2006)0177), die reeds werd aangekondigd in het Witboek over 
diensten van algemeen belang (COM(2004)0374) en die is voortgekomen uit schrapping 
van de sociale diensten uit de werkingssfeer van het gewijzigde richtlijnvoorstel inzake 
interne marktdiensten dat in het kader van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad 
in tweede lezing door het Europees Parlement is goedgekeurd; is verheugd over de 
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succesvolle raadpleging door de Commissie van de lidstaten en van de belanghebbende 
partijen die tot doel had een evenwicht te vinden tussen de specifieke kenmerken van deze 
diensten, die het vinden van een algemene definitie ervan soms bemoeilijken, en de 
verplichte toepassing in de EU van de beginselen van transparantie, vrije mededinging en 
non-discriminatie, evenals het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en 
concessieovereenkomsten; 

2. keurt de erkenning door de Commissie van het algemeen belang van sociale diensten 
goed; herinnert aan het feit dat deze wezenlijke en vitale diensten een bijzondere bijdrage 
leveren aan de sociale bescherming en solidariteit en dat deze diensten rechtstreeks 
worden geleverd door plaatselijke en regionale overheden of worden uitbesteed aan 
specifieke actoren; is derhalve van mening dat gezien de taak die lidstaten hebben op 
sociaal gebied zij verantwoordelijk zijn voor regulering van deze sociale taken;

3. is van mening dat er behoorlijk toezicht moet zijn op een juiste vervulling van de taken 
door de diensten van algemeen belang, als bedoeld in het EG-verdrag artikel 16 en 
artikel 86, lid 2;

4. herinnert aan de noodzakelijke coherentie tussen de regelgeving van de Unie ten aanzien 
van sociale diensten van algemeen belang en het standpunt dat de Unie in het kader van de 
onderhandelingen met de WTO inneemt, in het bijzonder met betrekking tot het deel 
"sociale diensten en gezondheid" van de Algemene Overeenkomst inzake de Handel in 
Diensten (GATS);

5. constateert dat de lidstaten thans beschikken over verschillende modellen voor definiëring, 
levering en financiering van sociale diensten, want ondanks het feit dat de overheid 
verantwoordelijk is voor de levering van diensten aan de burgers, worden deze niet altijd 
rechtstreeks door de overheid geleverd;

6. meent dat het in toepassing van het subsidiariteitsbeginsel de taak van de lidstaten is om in 
elk concreet geval overeenkomstig hun tradities en gewoonten de specifieke kenmerken 
van de sociale diensten van algemeen belang vast te stellen; meent echter dat er naast de 
klassieke criteria als universaliteit, transparantie en toegankelijkheid, ook specifieke 
modaliteiten en voorwaarden voor het verrichten van deze diensten moeten worden 
vastgesteld;

7. is van mening dat het recht van de lidstaten om hun sociale diensten te definiëren 
verenigbaar moet zijn met de vereiste rechtszekerheid die de overheidsinstanties als 
beheerder van sociale diensten, de verleners en gebruikers van deze diensten, alsmede alle 
burgers op het grondgebied van de Europese Unie moet beschermen;

8. oordeelt dat afwezigheid van winstoogmerk bij bepaalde leveranciers van deze diensten 
dient te worden beschouwd als verenigbaar met de in het Verdrag vastgelegde vrijheid van 
vestiging; is tevens van mening dat, gezien de kenmerken van deze diensten, financiële 
compensatie door de overheidsinstanties aan de effectieve dienstverleners voor levering 
van genoemde sociale diensten eveneens verenigbaar is; oordeelt dat genoemde 
compensatie niet beschouwd mag worden als staatssteun zodra aan het
compensatiebeginsel is voldaan;
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9. is van mening dat uitbreiding van deze diensten als gevolg van toenemende behoeften en 
de opkomst van nieuwe diensten werkgelegenheid kunnen scheppen, wat een positieve 
invloed heeft op de verwezenlijking van de Lissabon-strategie, in het bijzonder voor 
vrouwelijke arbeidskrachten, gezien het feit dat bij sociale diensten enerzijds vooral 
vrouwen werkzaam zijn, en dat de uitbreiding van deze diensten anderzijds met name
vrouwen helpt hun baan te behouden en actief te blijven op de arbeidsmarkt;

10. constateert dat de ervaringen in bepaalde lidstaten hebben geleerd dat de openstelling van 
de sociale diensten van algemeen belang voor de vrije mededinging, mits de nodige 
garanties worden geboden voor de eigen sectoren, gunstige gevolgen heeft, zowel voor de 
economische groei en de werkgelegenheid als voor de kwaliteit van de verstrekte 
diensten;

11. acht het wenselijk dat de Commissie initiatieven kan nemen om de communautaire 
voorschriften inzake deze diensten te verduidelijken, en om de verdeling van de 
bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten vast te stellen ingeval de vrije dienstverlening 
op de interne markt wordt belemmerd of bemoeilijkt.
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