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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att det är ytterst tveksamt om bestämmelser på EU-nivå om
sociala tjänster av allmänt intresse verkligen kan medföra en förbättring för medborgarna 
och en ökad effektivitet i samband med dessa tjänster.

2. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att, även under hänsynstagande till 
resultaten av den undersökning man hänvisar till i meddelandet, ingående och grundat på 
sifferuppgifter redogöra för sin ståndpunkt i frågan om huruvida det föreligger ett verkligt
behov av bestämmelser på EU-nivå och vilket syfte sådana bestämmelser skulle tjäna.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för den rättsliga grund som man
överväger att basera eventuella bestämmelser på. Parlamentet kan redan nu konstatera att 
artikel 16 i EG-fördraget inte kan komma att utgöra denna rättsliga grund.

4. Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att i samband med eventuella 
bestämmelser från kommissionens sida i enlighet med artikel 5 i EG-fördraget respektera 
och tillämpa subsidiaritetsprincipen på området för sociala tjänster av allmänt intresse.

5. Europaparlamentet betonar uttryckligen att det med hänsyn till medlemsstaternas 
befogenheter och subsidiaritetsprincipen är helt upp till just medlemsstaterna att definiera 
vad sociala tjänster av allmänt intresse omfattar.

6. Europaparlamentet betonar att det faller inom medlemsstaternas och de lokala 
myndigheternas – och ingen annans – befogenhets- och ansvarsområden att sköta de olika 
delarna av organisationen, finansieringen och utformningen av sociala tjänster av allmänt 
intresse.

7. Europaparlamentet motsätter sig därför redan i detta skede all (blandad) finansiering som 
kommissionen eventuellt överväger att föreslå, eftersom en sådan finansiering skulle 
innebära ett intrång på medlemsstaternas ursprungliga befogenheter.
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