
AD\639827NL.doc PE 378.777v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2006/2134(INI)

22.11.2006

ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie
(2006/2134 (INI))

Rapporteur voor advies: Roberto Musacchio



PE 378.777v01-00 2/5 AD\639827NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\639827NL.doc 3/5 PE 378.777v01-00

NL

SUGGESTIES
De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. schaart zich achter het in de Mededeling over sociale diensten van algemeen belang 
verwoorde doel  de modernisering van de sociale diensten in de Gemeenschap te 
bevorderen om diensten aan te bieden met een hoog niveau ten aanzien van kwaliteit, 
veiligheid en doeltreffendheid, en met eerbieding van de rechten van consumenten en 
gebruikers alsook de waardigheid van patiënten en ten aanzien van de vrijheid om 
grensoverschrijdende diensten aan te bieden; acht het wenselijk dat gezorgd wordt voor 
een grotere rechtszekerheid met betrekking tot de diensten van algemeen belang, met 
name sociale diensten en farmaceutische behandelingen, zo nodig door middel van een 
voorstel voor een specifieke sectorrichtlijn van het Europees Parlement en de Raad;

2. wijst erop dat sociale diensten van algemeen belang van essentiële betekenis zijn voor de 
economische, sociale en territoriale samenhang in de EU omdat met deze diensten wordt 
getracht te voldoen aan verplichtingen op het gebied van openbare diensten en 
doelstellingen van algemeen belang (schrapping), zoals door de bevoegde autoriteiten van 
de diverse lidstaten overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel omschreven; wijst op het 
belang van transparantie in de definitie van deze doelstellingen, met name met het oog op 
het feit dat dergelijke diensten steeds vaker door derden worden verricht, door middel van 
openbaarparticuliere partnerschappen en uitbesteding, en als zodanig onder de 
communautaire wetgeving vallen;

3. is van oordeel dat de vrijheid om sociale diensten van algemeen belang te verrichten en de 
vrijheid van vestiging van de betrokken dienstverrichters moeten leiden tot naleving van 
en bijdragen tot de uitvoering van de doelstellingen op het gebied van gelijke, universele 
toegang tot en billijke voorwaarden voor het verrichten van dit soort diensten in het kader 
van de door de lidstaten geformuleerde vereisten;

4. is van oordeel dat sociale diensten van algemeen belang de garantie vormen voor de 
uitoefening van de fundamentele rechten van EU-burgers omdat zij betrekking hebben op 
basisdiensten voor het leven van alledag; is daarom van mening dat zij gezien moeten 
worden als een bijzondere sector die zich vooral op de beginselen solidariteit, sociale 
integratie, efficiency en financiële duurzaamheid richt; erkent de rol van de particuliere 
sector op dit vlak;

5. benadrukt dat de overheid bij de beoordeling van de kenmerkende eigenschappen van het 
leveren van dergelijke diensten de voordelen van het waarborgen van sociale samenhang 
en een betere sociale integratie het allerzwaarst moet laten wegen wanneer de 
belanghebbenden vaak nauw betrokken worden bij het aanbieden van de dienst via 
organisaties zonder winstoogmerk;

6. onderstreept dat in het kader van het meewegen van de bestaansrisico's, bijvoorbeeld de 
risico's die verband houden met de gezondheid, ongevallen op het werk, enz., bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan afhankelijke personen, en dat afhankelijkheid in 
verband moet worden gebracht met een handicap of met leeftijd;
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7. wijst erop dat regelgeving op Europees niveau ertoe moet bijdragen dat de lidstaten bij het 
aanbieden van deze diensten eerbiediging van de volgende beginselen waarborgen:

* algemene toegang op gelijke voorwaarden;

* volledige dekking van het grondgebied, geografische en sociale toegankelijkheid van 
betrouwbare diensten van hoge kwaliteit bij betaalbare prijzen en uniforme 
kwaliteitsnormen;

* sociaal aanvaardbare gereduceerde tarieven voor gehandicapten, groepen met lage 
inkomens en regelingen om sociale uitsluiting te bestrijden;

* maatregelen ter voorkoming van regionale verschillen, ter bevordering van de 
rechtszekerheid, doorzichtigheid en het voldoen aan de kadervoorwaarden voor het 
verrichten van diensten;

8. oordeelt dat het de bevoegde autoriteiten overeenkomstig deze beginselen vrij moet staan 
vergunningenstelsels in te voeren voor de toegang tot het organiseren van sociale diensten
en dat zij daarbij tevens het niet-discriminatiebeginsel moeten eerbiedigen.

9. dringt derhalve aan op voortzetting van de raadpleging van en de samenwerking met alle 
betrokkenen om het noodzakelijk kader te schetsen voor de werking en de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de sociale diensten van algemeen belang en 
daaraan ten grondslag liggende beginselen en waarden na te leven;
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