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FORSLAG

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

A. der henviser til, at forsyningspligtydelser ikke kun er en væsentlig del af den sociale og 
økonomiske samhørighed, men også i høj grad bidrager til den europæiske økonomis 
konkurrenceevne,

B. der henviser til, at EF-Domstolens retspraksis er blevet temmelig omfattende, at den er i 
konstant udvikling, og at den vedrører forskellige aspekter af forsyningspligtydelser, 
herunder statsstøtte, ligebehandling og/eller konkurrenceforvridning; der henviser til, at 
adskillige sager for Domstolen om forsyningspligtydelsernes forenelighed med det indre 
markeds regler understreger behovet for at reagere ved at skabe klarhed om en positiv 
fællesskabslovgivning på dette område, hvilket bekræftes i Kommissionens meddelelse; 
der henviser til, at offentlige myndigheder og operatører inden for socialydelser af almen 
interesse oplever den konstante udvikling i Domstolens retspraksis, navnlig med hensyn 
til ”økonomisk aktivitet”, som en kilde til usikkerhed,

C. der henviser til, at det under hensyntagen til subsidiaritetsprincippet i artikel 5, stk. 2, i 
EF-traktaten alene er medlemsstaternes og deres lokale myndigheders opgave at definere 
deres forsyningspligtydelser og at bestemme, hvilke tjenesteydelser der bør være omfattet, 
og hvordan de tilrettelægges, finansieres, leveres, evalueres og kontrolleres, og at dette 
skal respekteres fuldt ud ved udarbejdelse af yderligere lovgivning,

1. er skuffet over, at Kommissionen i sin meddelelse har fremført, at den agter at fortsætte 
høringsprocessen om socialydelser, selv om den erkender, at der er et presserende behov 
for at præcisere anvendelsen af visse fællesskabsbestemmelser for socialydelser;

2. understreger, at forsyningspligtydelser bør være af høj kvalitet, almindeligt tilgængelige, 
leveres til optimal pris, respektere den sociale balance og leveres på grundlag af 
vedvarende forsyningssikkerhed; understreger, at hovedparten af forsyningspligtydelser 
kan leveres under forhold med loyal konkurrence, hvorved private og offentlige 
virksomheder principielt skal behandles ligeværdigt;

3. minder om, at de gældende regler for dette område hidrører fra EF-Domstolens retspraksis 
og Kommissionens fortolkning af enkelte sager, og at der således endnu ikke er opnået 
hverken den nødvendige retssikkerhed eller en hensigtsmæssig gennemsigtighed;

4. understreger behovet for eksisterende eller fremtidige sektorspecifikke bestemmelser, som 
bygger på det indre markeds regler og overholdelse af subsidiaritetsprincippet, og 
understreger, at der ikke skal sættes spørgsmålstegn ved sektorspecifikke bestemmelser; 
minder om succesen med disse sektorspecifikke regler og opfordrer til, at den 
sektorspecifikke tilgang udvides til andre sektorer;

5. opfordrer derfor Kommissionen til for området social- og sundhedsydelser af almen 
interesse at skabe mere retssikkerhed og fremlægge et forslag til et sektorspecifikt direktiv 
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fra Rådet og Parlamentet for de områder, hvor det skønnes nyttigt.
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