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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar syftet med kommissionens meddelande om sociala tjänster 
av allmänt intresse, vilket består i att inom gemenskapen främja moderniseringen av 
sociala tjänster så att trygga och effektiva tjänster med hög kvalitet, kan tillhandahållas på 
ett sätt som respekterar konsumenternas och användarnas rättigheter, patienternas 
värdighet och friheten att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. Parlamentet anser att 
man bör garantera större rättslig säkerhet när det gäller tjänster av allmänt intresse, särskilt 
sociala tjänster, medicinsk behandling och behandling med läkemedel, genom att vid 
behov lägga fram ett förslag till ett särskilt direktiv från Europaparlamentet och rådet.

2. Europaparlamentet påpekar att sociala tjänster av allmänt intresse har en väsentlig 
betydelse för den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen inom EU, 
eftersom de tillgodoser såväl skyldigheten att tillhandahålla tjänster av allmänt intresse 
som allmännyttiga målsättningar, i enlighet med hur respektive behöriga myndigheter i de 
olika medlemsstaterna definierat dessa, i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Parlamentet 
betonar vikten av öppenhet i definitionen av dessa målsättningar, särskilt med tanke på att 
sådana tjänster i allt större utsträckning tillhandahålls av tredje parter, genom offentlig-
privata partnerskap och genom utläggning, och som sådana faller under 
gemenskapslagstiftningen.

3. Europaparlamentet anser att friheten att erbjuda sociala tjänster av allmänt intresse och 
etableringsfriheten för berörda tjänsteleverantörer bör vara förenade med respekt för och 
bidrag till genomförandet av målet med likvärdig allmän tillgång och rättvisa villkor vid 
levererandet av sådana tjänster inom ramen för de allmänna krav som medlemsstaterna 
fastställer.

4. Europaparlamentet hävdar att sociala tjänster av allmänt intresse gör det möjligt att 
garantera de grundläggande rättigheterna för gemenskapsmedborgarna, eftersom det
handlar om tjänster i vardagslivet, och anser därför att dessa tjänster bör betraktas som en 
särskild sektor som i huvudsak styrs av principerna om solidaritet, integration i samhället, 
effektivitet och ekonomisk hållbarhet. Parlamentet erkänner den privata sektorns roll i 
detta sammanhang.

5. Europaparlamentet understryker att de offentliga myndigheterna vid utvärderingen av 
dragen i utbudet av sociala tjänster av allmänt intresse överlag bör utgå från nyttan med att 
trygga den sociala sammanhållningen och en bättre integration i samhället, i och med att 
de som använder dessa tjänster ofta medverkar direkt vid tillhandahållandet av dem via 
frivilligorganisationer.

6. Europaparlamentet understryker att man vid hanteringen av risker i vardagen, t.ex. sådana 
som rör hälsan, arbetsplatsolyckor etc., bör lägga särskild vikt vid beroende personer, 
oavsett om beroendet har samband med ett funktionshinder eller med åldern.

7. Europaparlamentet påpekar att en tillsyn på gemenskapsnivå bör bidra till att 
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medlemsstaterna vid tillhandahållandet av dessa tjänster garanterar att

• de finns att tillgå för alla på lika villkor,

• de omfattar hela territoriet samt att alla, oavsett geografisk och social miljö, får 
tillgång till överkomligt prissatta tjänster av god kvalitet, vilka följer enhetliga 
kvalitetsnormer,

• det utvecklas samhälleligt acceptabla prisnedsättningar för funktionshindrade och 
låginkomsttagare samt mekanismer för att bekämpa den sociala utslagningen,

• det vidtas åtgärder för att undvika regionala skillnader samt garantera rättslig säkerhet, 
insyn, öppenhet och överensstämmelse med ramvillkoren för tillhandahållande av 
tjänster.

8. Europaparlamentet anser att de behöriga myndigheterna, i enlighet med dessa principer, 
fritt bör få lägga upp sina system för vad som skall gälla för tillträdet till sociala tjänster, 
förutsatt att principen om frihet från diskriminering då följs.

9. Europaparlamentet uppmanar därför alla berörda parter att ägna sig åt fortsatt samråd och 
samarbete i syfte att skapa den ram som behövs för fungerande sociala tjänster av allmänt 
intresse och för att deras mål skall kunna uppfyllas i överensstämmelse med de principer 
och värderingar som ligger till grund för dem.
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