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FORSLAG

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

1. mener, at det er yderst tvivlsomt, om bestemmelser på EU-plan vedrørende socialydelser 
af almen interesse vil medføre en reel forbedring for borgerne og en øget effektivitet i 
forbindelse med disse ydelser;

2. opfordrer derfor Kommissionen til også at anvende resultaterne af den undersøgelse, som 
nævnes i Kommissionens meddelelse, således at detaljerede og statistiske fakta kan 
underbygge Kommissionens holdning til spørgsmålet om, hvorvidt der er et reelt behov 
for bestemmelser på EU-plan, samt hvilket formål sådanne bestemmelser skulle tjene;

3. opfordrer Kommissionen til at redegøre for det retlige grundlag, som den har til hensigt at 
basere eventuelle bestemmelser på; gør allerede nu opmærksom på, at artikel 16 i EF-
traktaten ikke kan anvendes som retsgrundlag; 

4. understreger nødvendigheden af, at Kommissionen i forbindelse med eventuelle 
bestemmelser inden for socialydelser af almen interesse overholder og anvender 
nærhedsprincippet, som er fastsat i EF-traktatens artikel 5;

5. understreger, at det på grund af kompetencer og nærhedsprincippet alene er 
medlemsstaterne, som kan definere, hvilke socialydelser der er af almen interesse;

6. understreger, at enekompetencen bevirker, at medlemsstaterne og de lokale myndigheder 
selv er ansvarlige for at organisere, finansiere og strukturere deres socialydelser af almen 
interesse;

7. afviser derfor allerede nu enhver form for (blandet) finansiering, som Kommissionen 
eventuelt overvejer at foreslå, eftersom en sådan finansiering vil være et indgreb i 
medlemsstaternes kompetencer. 
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