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SUGGESTIES

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

1. betwijfelt ten zeerste of een regeling op EU-niveau voor sociale diensten van algemeen 
belang werkelijk een verbetering kan bewerkstelligen voor de burger en voor de efficiency 
van deze diensten;

2. dringt er dan ook bij de Commissie op aan, mede op basis van de resultaten van de in de 
mededeling genoemde studie een gedetailleerd en met cijfers onderbouwd standpunt in te 
nemen ten aanzien van de concrete behoefte aan een regeling op EU-niveau, alsmede het 
nut van een dergelijke regeling;

3. dringt er bij de Commissie op aan, met betrekking tot een eventueel door haar geplande 
wettelijke regeling uiteen te zetten op welke rechtsgrondslag zij deze denkt te baseren; 
wijst er nu al op dat artikel 16 van het EG-Verdrag in dit geval niet de rechtsgrondslag kan 
vormen;

4. onderstreept dat bij eventueel door de Commissie geplande regelingen het in artikel 5 van 
het EG-Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel op het gebied van sociale diensten van 
algemeen belang moet worden nageleefd en toegepast;

5. onderstreept nadrukkelijk dat het gezien de bevoegdheden en het subsidiariteitsbeginsel 
tot het alleenrecht van de lidstaten behoort om te definiëren wat sociale diensten van 
algemeen belang zijn;

6. onderstreept dat het tot de exclusieve bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de 
lidstaten en de lokale overheden behoort om voor de organisatie, financiering en 
vormgeving van sociale diensten van algemeen belang te zorgen;

7. verwerpt daarom reeds in dit stadium elke door de Commissie eventueel geplande vorm 
van (co-)financiering als ingreep in exclusieve bevoegdheden van de lidstaten.
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