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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Sociala tjänster av allmänt intresse omfattas inte av några särskilda fördragsbestämmelser, 
trots att de tillhör de viktigaste tjänsterna av allmänt intresse.

B. Sociala tjänster av allmänt intresse bidrar dock till förverkligandet av de 
gemenskapsuppgifter som anges i artiklarna 2 och 3 i fördraget, där det bland annat 
fastställs att gemenskapen skall säkerställa en hög sysselsättningsnivå, ett fullgott socialt 
skydd, en förbättrad levnadsnivå och livskvalitet, en hög hälsoskyddsnivå, jämställdhet 
mellan kvinnor och män och en förstärkning av den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen.

C. I detta fall är subsidiaritetsprincipen fullt tillämplig, och den gör det möjligt för 
medlemsstaterna att definiera sina respektive sociala tjänster, att fastställa vilka uppgifter 
de har, hur de är organiserade och hur de finansieras och att reglera den allmänna 
tillgången till dessa grundläggande och livsnödvändiga tjänster.

D. Efter Europaparlamentets antagande vid andra behandlingen av det ändrade förslaget till 
direktiv om tjänster på den inre marknaden har icke-ekonomiska tjänster av allmänt 
intresse, såsom de definieras av medlemsstaterna, undantagits från direktivets 
tillämpningsområde, liksom sociala tjänster, t.ex. tjänster som rör subventionerat boende, 
barnomsorg och familj.

E. På grund av sina särdrag kan de sociala tjänsterna ha direkta konsekvenser för den inre 
marknaden för tjänster, och de har direkta men varierande konsekvenser för medborgarna, 
både kvinnor och män, beroende på vilka socialgrupper de tillhör. 
Samhällsförändringarna, även de demografiska förändringarna, kräver större insatser från 
de offentliga myndigheternas sida för att se till att det största ansvaret för vård och omsorg 
inte läggs på familjerna och därmed kvinnorna.

F. Den inre marknaden för tjänster och konkurrensreglerna kan påverka tillhandahållandet av 
sociala tjänster av allmänt intresse, som har en mycket viktig roll när det gäller att främja 
solidaritet och skydd av det sociala nätet i hela EU.

1. Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av kommissionens meddelande 
”Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Sociala tjänster av allmänt intresse i 
Europeiska unionen” (KOM(2006)0177), som redan tillkännagavs i vitboken om tjänster 
av allmänt intresse (KOM(2004)0374), och som är en följd av att sociala tjänster 
undantagits från tillämpningsområdet för det ändrade förslaget till direktiv om tjänster på 
den inre marknaden, inom ramen för vilket rådets gemensamma ståndpunkt godkändes vid 
andra behandlingen av parlamentet. Parlamentet välkomnar kommissionens strävanden att 
genomföra ett samrådsförfarande med medlemsstaterna och med alla berörda sektorer i 
syfte att uppnå en balans mellan å ena sidan dessa tjänsters särdrag, som ibland medför att 
tjänsterna är svåra att generellt definiera, och å andra sidan tillämpningen av principerna 
om insyn, fri konkurrens och icke-diskriminering och av överensstämmelsen med 
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EU-lagstiftningen och EG-rätten om upphandling och koncessioner.

2. Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens handlingssätt som bygger på ett 
erkännande av att sociala tjänster till sin natur är av allmänt intresse. Parlamentet betonar 
att dessa grundläggande och livsnödvändiga tjänster har en särskild roll eftersom de 
tillförsäkrar socialt skydd och solidaritet, och påpekar att de tillhandahålls direkt av lokala 
och regionala grupper eller anförtros specifika aktörer. Parlamentet anser att de olika 
offentliga myndigheterna måste garantera att dessa tjänster tillhandahålls, med hänsyn till
de mål som de tilldelats i sociala frågor.

3. Europaparlamentet anser att tjänsterna på ett bra sätt måste fullgöra den roll som fastställs 
i artikel 16 och artikel 86.2 i fördraget.

4. Europaparlamentet framhåller att det måste råda samstämdhet mellan å ena sidan unionens 
ståndpunkter när det gäller dess bestämmelser om sociala tjänster av allmänt intresse och å 
andra sidan de ståndpunkter som unionen antar i samband med WTO-förhandlingarna, 
särskilt de ståndpunkter som rör sociala tjänster och sjuk- och hälsovårdstjänster inom 
ramen för allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats).

5. Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaterna för närvarande har flera olika modeller 
för planering, tillhandahållande och finansiering av sociala tjänster. Myndigheterna är 
visserligen ansvariga inför medborgarna för att tillhandahålla sociala tjänster men 
fungerar inte alltid som de direkta tjänsteleverantörerna.

6. Europaparlamentet anser, i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen, att 
medlemsstaterna har rätt att i varje enskilt fall definiera, i enlighet med sina seder och 
bruk, de särdrag och uppgifter som kännetecknar de sociala tjänsterna, som utgör en 
central del av den europeiska sociala modellen. Parlamentet anser dock att det förutom de 
traditionella kriterierna för övergripande natur, öppenhet och tillgänglighet bör finnas en 
definition av det sätt på vilket de sociala tjänsterna är strukturerade och organiserade.

7. Europaparlamentet anser att medlemsstaternas rätt att definiera sina egna sociala tjänster 
bör stämma överens med den nödvändiga klarhet angående rättsläget som kan skydda de 
offentliga socialtjänstmyndigheterna och leverantörerna och användarna av sociala 
tjänster samt alla medborgare i EU.

8. Europaparlamentet anser att den ideella statusen för några leverantörer av sociala tjänster 
bör betraktas som överensstämmande med den etableringsfrihet som fastställs i fördragen. 
Med tanke på den specifika naturen hos dessa tjänster anser parlamentet att även 
utbetalningen av eventuell ersättning från de myndigheter som är ansvariga för att 
tillhandahålla sociala tjänster till de faktiska leverantörerna bör betraktas som 
överensstämmande. Denna ersättning bör inte betraktas som statligt stöd eftersom 
ersättningsprincipen är uppfylld.

9. Europaparlamentet anser att utvidgningen av dessa tjänster på grund av de växande 
behoven och inrättandet av nya tjänster innebär en möjlighet att skapa sysselsättning som 
kommer att ha en mycket positiv inverkan på uppnåendet av Lissabonmålen, särskilt för 
kvinnliga arbetstagare, eftersom det främst är kvinnor som yrkesmässigt utför sociala 
tjänster, och eftersom utökningen av dessa tjänster gör det möjligt för framför allt kvinnor 
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att behålla sina jobb och stå kvar på arbetsmarknaden.

10. Europaparlamentet konstaterar att tidigare erfarenheter i några medlemsstater visar att 
öppenhet för konkurrens, med lämpliga skyddsmekanismer för de sociala 
tjänstesektorerna, på ett positivt sätt bidrar till att skapa ekonomisk tillväxt och 
arbetstillfällen och till att förbättra kvaliteten på de tillhandahållna tjänsterna.

11. Europaparlamentet välkomnar möjligheten för kommissionen att ta initiativ för att 
klargöra de gemenskapsbestämmelser som gäller för dessa tjänster och för att definiera 
ansvarsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna ifall hinder och svårigheter uppstår i 
samband med det fria tillhandahållandet av tjänster på den inre marknaden. 
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