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FÖRSLAG

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

A. Tjänster i allmänhetens intresse är inte bara en viktig faktor för social och ekonomisk 
sammanhållning, utan bidrar också i stor utsträckning till att öka den europeiska 
ekonomins konkurrenskraft.

B. Det finns nu en omfattande rättspraxis från EG-domstolen. Denna utökas fortlöpande och 
rör olika aspekter av tjänster i allmänhetens intresse, däribland statligt stöd, 
likabehandling och/eller snedvridning av konkurrensen. Det stora antal mål rörande 
huruvida tjänster i allmänhetens intresse är förenliga med reglerna för den inre marknaden 
som har prövats av domstolen, understryker behovet av att bemöta detta genom att 
klargöra den gällande gemenskapsrätten på det här området och detta bekräftas i 
kommissionens meddelande. Offentliga myndigheter och aktörer på området för sociala 
tjänster av allmänt intresse uppfattar domstolens ständigt föränderliga rättspraxis som en 
källa till osäkerhet, i synnerhet när det gäller begreppet ”ekonomisk aktivitet”.

C. Med hänsyn till subsidiaritetsprincipen i artikel 5.2 i EG-fördraget har medlemsstaterna 
och deras regionala och/eller lokala myndigheter ensamrätt att besluta om vilka tjänster 
som ryms under begreppet ”tjänster i allmänhetens intresse” och hur dessa skall 
organiseras, finansieras, utföras, utvärderas och kontrolleras, och detta bör respekteras 
fullt ut när nya lagförslag utarbetas.

1. Europaparlamentet är besviket över att kommissionen i sitt meddelande säger att den 
kommer att fortsätta samrådsförfarandet om sociala tjänster, även om den erkänner att det 
finns ett akut behov av att klargöra tillämpningen av vissa gemenskapsbestämmelser när 
det gäller sociala tjänster.

2. Europaparlamentet betonar att tjänster av allmänt intresse bör vara av hög kvalitet, vara 
tillgängliga överallt, tillhandahållas till optimal kostnad, respektera den sociala balansen 
och tillhandahållas enligt förutsättningen varaktigt tryggad tillgång, samt betonar att ett 
stort antal tjänster av allmänt intresse kan tillhandahållas i rättvis konkurrens enligt 
principen om likabehandling för privata och offentliga företag.

3. Europaparlamentet påminner om att domstolens rättspraxis och kommissionens tolkning i 
enskilda fall bestämmer de gällande reglerna för detta område och att varken den 
erforderliga rättssäkerheten eller tillräcklig insyn och öppenhet därför har uppnåtts ännu.

4. Europaparlamentet understryker behovet av nuvarande eller framtida sektorsanpassade 
bestämmelser som bygger på bestämmelserna för den inre marknaden och på respekt för 
subsidiaritetsprincipen, och att sektorsanpassade bestämmelser inte får ifrågasättas. 
Parlamentet påminner om att dessa sektorsspecifika bestämmelser har varit framgångsrika 
och rekommenderar att det sektorsspecifika tillvägagångssättet tillämpas också för andra 
sektorer.
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5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka rättssäkerheten för de sociala 
tjänsterna och hälsovårdstjänsterna i allmänhetens intresse och lägga fram förslag till ett 
sektorsspecifikt direktiv från rådet och parlamentet om detta och för de områden där det är 
lämpligt.


