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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union
(2006/2134(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Iværksættelse af Fællesskabets Lissabon-
program: Socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union" (KOM(2006)0177) 
og Kommissionens arbejdsdokument vedlagt som bilag til ovennævnte meddelelse 
(SEK(2006)0516),

– der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, herunder navnlig 
artikel 2, 5, 16, 86, 136, 137, stk. 1, litra j) og k), 143, 144 og 145,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder 
navnlig artikel 36,

– der henviser til traktaten om en forfatning for Europa, underskrevet af stats- og 
regeringscheferne i Rom den 29. oktober 2004, herunder navnlig artikel II-94 og III-122,

– der henviser til sin holdning af … november 2006 til Rådets fælles holdning vedrørende 
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre 
marked1,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Bruxelles den 23. og 24. marts 
2006,

– der henviser til sin beslutning af 14. januar 2004 om Kommissionens grønbog om 
forsyningspligtydelser2, 

– der henviser til sin beslutning af 15. marts 2006 om social beskyttelse og social 
integration3,

– der henviser til sin beslutning af 6. september 2006 om en europæisk social model for 
fremtiden4,

– der henviser til sin beslutning af 27. september 2006 om Kommissionens hvidbog om 
forsyningspligtydelser5, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Retsudvalget og Udvalget om det Indre Marked, Forbrugerbeskyttelse, 

  
1 Betænkning A6-0375/2006, sat på dagsordenen for mødet den 15.11.2006.
2 EUT C 92 E af 16.4.2004, s. 294.
3 Tekster vedtaget denne dato, P6_TA(2006)0089.
4 Tekster vedtaget denne dato, P6_TA(2006)0340.
5 Tekster vedtaget denne dato, P6_TA(2006)0380.
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Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed og Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0000/2006),

A. der henviser til, at socialydelser af almen interesse udgør fundamentet for den europæiske 
sociale model, som er et af de vigtigste elementer for opnåelsen af social fred og 
økonomisk, social og territorial samhørighed i EU, og er et af de instrumenter, som gør 
det muligt at opfylde målene i Lissabon-strategien, 

B. der henviser til, at formålet med de pågældende ydelser er at gennemføre de fælles 
europæiske værdier, herunder social retfærdighed, lighed, solidaritet og udvikling af 
demokrati og frihed; der henviser til, at hovedformålet med socialydelser af almen 
interesse er at sikre borgernes grundlæggende rettigheder og respekten for menneskets 
værdighed,

C. der henviser til, at socialydelser af almen interesse ikke skal betragtes som en byrde for de 
offentlige myndigheder, men tværtimod har en positiv afsmittende virkning på den 
økonomiske vækst, velstand, beskæftigelse og social samhørighed,

D. der henviser til, at leveringen af socialydelser af almen interesse finder sted i et dynamisk 
miljø, som de til stadighed skal tilpasses for at kunne bevare et højt kvalitets- og 
effektivitetsniveau,

E. der henviser til, at tilgængeligheden af grundlæggende socialydelser varierer meget fra 
den ene medlemsstat til den anden; henviser dog til, at disse ydelser skal sikres i hele EU 
for at sikre økonomisk, social og territorial samhørighed,

F. der henviser til, at der er en vis tvetydighed vedrørende fortolkningen af visse 
grundlæggende begreber på dette område som f.eks. "offentlig tjenesteydelse", 
"tjenesteydelse af almen interesse", "tjenesteydelse af almen økonomisk interesse" og 
"socialydelse af almen interesse", og at denne tvetydighed også kommer til udtryk i de 
nuværende fællesskabsretsakter, hvilket bidrager til at øge den juridiske usikkerhed i 
denne sektor,

G. der henviser til, at manglen på en normgivende lovgivning på området har givet anledning 
til en bred fortolkning i retspraksis, som ikke altid er konsekvent; der henviser til, at de 
berørte sektorer beder om indførelse af en klar og operationel ramme, som begrænser 
behovet for en retsfortolkning, og som har til formål at sikre størst mulig juridisk 
sikkerhed,

H. der henviser til, at det derfor er af største vigtighed at præcisere de forskellige begreber 
samt den juridiske ramme for socialydelser af almen interesse, herunder navnlig at 
præcisere princippet almen interesse, konkurrencereglerne og bestemmelserne om 
offentlig støtte,

I. der henviser til, at socialydelserne under ingen omstændigheder kan reduceres til en 
underkategori, som er defineret ved sin manglende optagelse af kommercielle 
tjenesteydelser og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, men derimod henviser 
til, at de skal betragtes som en særlig kategori af tjenesteydelser med stor betydning for 
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samfundet,

J. der henviser til, at sektoren for socialydelser af almen interesse sikrer beskæftigelse af et 
voksende antal personer, og at den øgede beskæftigelse i denne sektor er større end 
gennemsnittet for andre aktivitetssektorer, at den har en stor andel kvinder, og at den 
rummer en række interessante modeller for faglig fleksibilitet såsom deltidsarbejde, 
fleksible arbejdstider eller velgørenhedsarbejde, som skal fremmes og have en 
tilstrækkelig beskyttelse inden for arbejdsretten, og henviser ligeledes til, at der inden for 
sektoren for socialydelser af almen interesse forekommer visse bekymrende situationer 
med faglige tvivlstilfælde, som skal undgås,

K. der henviser til, at de sundhedsydelser, som ikke er medtaget i ovennævnte meddelelse fra 
Kommissionen, også er socialydelser af almen interesse og derfor har samme 
karakteristika og mål som socialydelserne; anerkender imidlertid deres særlige kendetegn, 
hvad angår organisationskompleksitet og de finansielle udgifter, som de medfører for 
medlemsstaternes offentlige administrationer,

1. glæder sig over Kommissionens initiativ, som indgår i gennemførelsen af hvidbogen om 
forsyningspligtydelser og har til formål at indføre en begrebsmæssig og juridisk ramme 
for disse ydelser; mener imidlertid ikke, at ovennævnte meddelelse fra Kommissionen 
indeholder en tilstrækkelig tydelig klassificering og definition af socialydelser af almen 
interesse, og at den forhaler beslutningen om den juridiske ramme, som skal være 
gældende for disse ydelser;

2. bekræfter sin støtte til moderne og kvalitetsbaserede socialydelser, som bygger på lighed, 
solidaritet, lovlighed og respekt for menneskets værdighed samt på princippet om 
tilgængelighed, universelle og effektive tjenesteydelser med en økonomisk forvaltning af 
ressourcerne til ydelser, som er langsigtede, gennemsigtige og tæt på brugerne, og som 
bidrager til gennemførelsen af Fællesskabets mål som defineret i traktatens artikel 2 og 3;

3. er overbevist om, at socialydelser af almen interesse kan styrke Lissabon-strategiens 
sociale dimension samt bidrage til at nå målene på den social- og arbejdsmarkedspolitiske 
dagsorden og imødekomme diverse udfordringer som f.eks. globaliseringen, de 
industrielle ændringer, den teknologiske udvikling, de demografiske ændringer, 
folkevandringer eller ændring af de social- og arbejdsmarkedspolitiske modeller og 
dermed bidrage til udviklingen af et socialt Europa;

4. glæder sig over Kommissionens anerkendelse af socialydelsernes særlige karakter, som 
adskiller dem fra andre former for tjenesteydelser; mener imidlertid, at kriterierne for 
organisering, som ifølge ovennævnte meddelelse er kendetegnende for socialydelser af 
almen interesse, kun kan vedtages på foreløbig basis, mens der afventes endelige 
konklusioner fra den høringsproces, som Kommissionen har forpligtet sig til at indlede 
med medlemsstaterne og udbydere og forbrugere af socialydelser af almen interesse;

5. anser en fremgangsmåde som fejlagtig, som skaber strid mellem konkurrencereglerne, 
bestemmelserne for offentlig støtte og markedsreglerne på den ene side, og begreberne 
"offentlig tjenesteydelse", "almen interesse" og "social samhørighed" på den anden side; 
mener derimod, at det er nødvendigt at forene disse forskellige aspekter ved at skabe en 
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positiv synergi mellem de økonomiske og sociale dimensioner; bekræfter imidlertid, at de 
gældende konkurrenceregler og bestemmelserne for offentlig støtte og for det indre 
marked i forbindelse med socialydelser af almen interesse skal være forenelige med de 
forpligtelser, som de offentlige tjenesteydelser er underlagt, og ikke omvendt;

6. anerkender, at det i forbindelse med socialydelser af almen interesse er nødvendigt at 
forene to modsatrettede faktorer: dels subsidiaritetsprincippet, ifølge hvilket de nationale 
offentlige myndigheder har frihed til at definere, organisere og finansiere socialydelser af 
almen interesse samt proportionalitetsprincippet, dels det medansvar, som Fællesskabet 
har i medfør af traktaten, navnlig artikel 16, og tilstedeværelsen af grundlæggende fælles 
europæiske værdier og principper, som skal overholdes af alle, når der udarbejdes 
lovgivning om socialydelser af almen interesse, for at beskytte menneskerettighederne og 
menneskets værdighed;

7. mener imidlertid, at det i betragtning af socialydelsernes særlige karakteristika, hvad angår 
ydelsernes karakter og modtagernes situation, målet om at være af almen interesse og 
markedets manglende evne til at dække visse behov for socialydelser, skal være 
beskyttelsen af begrebet "almen interesse", som er et vigtigt kendetegn for socialydelserne 
af almen interesse, der skal have forrang i tilfælde af konflikt; 

8. udtrykker i den forbindelse sin bekymring over de seneste forsøg på at bringe en 
lovgivning og nogle principper i anvendelse i forbindelse med socialydelser af almen 
interesse, som almindeligvis finder anvendelse på kommercielle tjenesteydelser og 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, uden at tage hensyn til de elementer og 
principper, som adskiller socialydelser af almen interesse fra andre tjenesteydelser;

9. mener, at det er nødvendigt hurtigst muligt at sætte en stopper for den nuværende situation 
præget af juridisk usikkerhed, hvad angår tjenesteydelser af almen interesse, det være sig 
økonomiske eller sociale; anmoder derfor Kommissionen om straks at undersøge alle 
muligheder for at præcisere den retlige kontekst for socialydelser af almen interesse for 
derigennem at skabe juridisk sikkerhed og gennemsigtighed og give dem en retlig 
referenceramme, navnlig i forbindelse med vedtagelse af lovgivningsinstrumenter, 
herunder evt. et rammedirektiv;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at beskytte og fremme arbejdsforholdene 
i sektoren for socialydelser som f.eks. kvindearbejde, fleksible arbejdstider, deltidsarbejde 
og velgørenhedsarbejde, samtidig med at svig og usikkerhed forhindres, og uden at det 
fører til en forringelse af arbejdsforholdene for arbejdstagere inden for sektoren eller til 
brug af ukvalificeret personale; anmoder ligeledes Kommissionen om i løbet af hele 
høringsprocessen og i sin rapport at inddrage spørgsmål vedrørende integration af 
kønsaspektet;

11. opfordrer i lyset af den stress, de arbejdstider (skifteholdsarbejde, natarbejde) og den 
farlige eller anstrengende karakter, som er kendetegnende for visse sociale tjenesteydelser, 
Kommissionen, medlemsstaterne og udbyderne af socialydelser af almen interesse til at 
udvikle faglige uddannelser, som er tilpasset disse forhold, og som kan afhjælpe dem, 
hvilket vil føre til større kvalitet i leveringen af tjenesteydelserne og bedre arbejdsforhold 
og arbejdsliv for arbejdstagere i denne sektor; mener ligeledes, at det stigende behov for 
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socialydelser nødvendiggør, at de offentlige myndigheder er i stand til at sikre en højt 
kvalificeret efteruddannelse af socialarbejdere;

12. bifalder Kommissionens initiativ om at høre alle de berørte aktører i forbindelse med 
definitionen og organiseringen af socialydelser af almen interesse; mener, at denne dialog 
vil føre til større gennemsigtighed og øge kvaliteten af disse tjenesteydelser samt styrke de 
principper og værdier, som ligger til grund for dem;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at respektere de mange forskellige 
måder, hvorpå socialydelser af almen interesse kan organiseres og forvaltes, samt de 
forskellige midler og metoder til finansiering af tjenesteydelserne; opfordrer ligeledes til, 
at der oprettes offentlig-private partnerskaber, som kan levere effektive ydelser af høj 
kvalitet, samtidig med at begrebet almen interesse beskyttes;

14. henviser til, at de forskellige kompetente offentlige myndigheder i medlemsstaterne har 
frihed til at bestemme, at socialydelser af almen interesse kan leveres af gensidige 
selskaber, andre sociale organisationer eller private virksomheder, hvis den private sektor 
kan levere ydelserne under hensyntagen til princippet om almen interesse, men mener, at 
den offentlige myndighed til enhver tid skal kunne kontrollere, om tjenesteudbyderne 
overholder de principper og værdier, som ligger til grund for socialydelser af almen 
interesse, samt om leveringen foregår i overensstemmelse med de krav, som de offentlige 
myndigheder på forhånd har fastsat;

15. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at tilskynde virksomhederne til at 
finansiere, støtte og levere socialydelser af almen interesse inden for rammerne af 
virksomhedernes sociale ansvar;

16. bemærker, at visse medlemsstater ikke har ladet deres øgede magtbeføjelser til de 
regionale og lokale myndigheder til levering af socialydelser af almen interesse følge af en 
tilstrækkelig budgettildeling til at sikre en høj kvalitet i leveringen af disse ydelser; 
opfordrer derfor medlemsstaterne til at sikre, at enhver overdragelse af kompetencer til de 
regionale eller lokale myndigheder til levering af socialydelser af almen interesse ledsages 
af en tilstrækkelig budgettildeling;

17. anmoder Kommissionen om at fremlægge en meddelelse om sundhedsydelser i EU, hvori 
der tages højde for disse ydelsers særlige kendetegn som socialydelser, og hvori 
Kommissionen ser nærmere på, hvorvidt det er nødvendigt og juridisk muligt at stille et 
lovforslag, som vedrører de fælles værdier og principper, som ligger til grund for disse 
ydelser, de grundlæggende regler for deres funktion og den rolle, som de sociale 
organisationer, fagfolk i sundhedsvæsenet og private organisationer spiller, samt 
patienternes rettigheder og forpligtelser, og som giver den enkelte medlemsstat frihed til at 
fastlægge de konkrete regler for organiseringen af disse ydelser;

18. anbefaler, at der oprettes et forum i Europa-Parlamentet for de europæiske sociale 
organisationer og repræsentanter for Kommissionen og Rådet, som kan ledsage 
igangsættelsen af denne proces;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

1. Socialydelser af almen interesse er en vigtig del af den europæiske sociale model. 
Ligesom det er nødvendigt at udvikle det indre marked og styrke konkurrenceevnen 
udadtil for at sikre den økonomiske vækst i hele Unionen, er det også af største vigtighed 
at sikre, at socialydelserne fungerer effektivt i hele Unionen. Dette bidrager til at sikre 
den sociale samhørighed og til at konkretisere Lissabon-strategiens sociale aspekt. 

2. Den demografiske situation i Europa har gennemgået en voldsom forandring. Denne 
forandring skyldes den øgede levealder i hele Unionen og de faldende fødselstal i de 
fleste medlemsstater. Hele denne proces påvirker politikkerne vedrørende social sikring, 
solidariteten mellem generationerne, familien, arbejdstiderne samt kvindernes deltagelse 
på arbejdsmarkedet.

3. Mange borgere i EU er meget sårbare over for de sociale aspekter af den europæiske 
integration. Dette er fremgået tydeligt i forbindelse med folkeafstemningerne om den 
europæiske forfatningstraktat i de forskellige medlemsstater. Man har ofte fremhævet 
modsætningen mellem den oprindelige tekst i tjenesteydelsesdirektivet, som har vakt stor 
bekymring inden for mange områder og sektorer, navnlig i Østeuropa, og Unionens 
mærkbart mindre opmærksomhed på de sociale aspekter. Processen til præcisering af den 
rolle, som socialydelser af almen interesse spiller, er i denne politiske kontekst ikke blot 
nyttig, men også meget oplysende, hvad angår udviklingen i den europæiske integration i 
hele Unionen.

4. Den meddelelse, som Vladimír Špidla har fremlagt på Kommissionens vegne, om 
socialydelser af almen interesse i EU, åbner mulighed for en præcisering af 
socialydelsernes rolle i hele Europa, af de sociale aspekter og den juridiske sikkerhed. 
Den giver også mulighed for en bred debat, som rækker videre end til udarbejdelsen og 
drøftelsen af samt afstemningen om Europa-Parlamentets nærværende betænkning. 
Denne brede debat skal samle de aktive sociale organisationer i Europa, de regionale og 
lokale myndigheder, Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Det Europæiske 
Råd. 

5. Et af de aspekter, som skal behandles nærmere, er den eventuelle indførelse af et juridisk 
instrument, som på området for social- og sundhedsydelser skal sikre politisk klarhed i 
procedurerne og juridisk sikkerhed for de involverede sociale organisationer. Det skal 
ligeledes anvendes til at fastlægge de generelle principper vedrørende de foranstaltninger, 
som de berørte offentlige myndigheder skal træffe på disse områder, hvad enten der er 
tale om lokale, regionale eller nationale myndigheder, eller om det drejer sig om føderale 
stater eller autonome regioner. 

6. Det forekommer absolut nødvendigt, at der inden for de nationale rammer tildeles 
tilstrækkelige midler til de lokale eller regionale myndigheder, når disse skal påtage sig at 
støtte og finansiere socialydelser af almen interesse, således at de lokale og regionale 
myndigheder kvantitativt og kvalitativt kan opfylde deres sociale funktion, ikke mindst 
med hensyn til at sikre socialydelser af almen interesse. Det er desuden nødvendigt at 
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sikre, at de finansielle forbindelser mellem de offentlige myndigheder og de sociale 
organisationer altid er fuldstændig gennemsigtige. 

7. De enkelte medlemsstaters modeller for organisering og forvaltning af socialydelserne af 
almen interesse er meget forskellige. Denne forskellighed skal respekteres, og der skal til 
enhver tid føres kontrol med kvaliteten af de ydelser, der leveres, og med, at de offentlige 
midler anvendes hensigtsmæssig, hvad enten der er tale om nationale midler eller 
fællesskabsmidler.

8. Meddelelsen fra Kommissionen går under alle omstændigheder i retning af en tildeling af en 
klar juridisk status for socialydelser af almen interesse. Gennemførelsen af den brede proces, 
som meddelelsen slår til lyd for, kan bidrage til, at gensidige selskaber og andre 
organisationer, som agerer i den sociale sektor, kan få en klar og tydelig juridisk status i 
Unionen, hvilket både er nødvendigt, rimeligt og hensigtsmæssigt.

9. Socialydelser af almen interesse opfylder alle betingelser for at kunne styrke og konkretisere 
Lissabon-strategiens sociale aspekt. Dels gennem de jobs, de kan skabe, dels gennem den 
sociale samhørighed, som de bidrager til at sikre. Men mest af alt gennem de forskellige 
sociale roller, som de spiller i EU.

10. Aktive sociale politikker hænger uløseligt sammen med de økonomiske politikker. En 
økonomisk politik, som fremmer udvikling og oprettelse af jobs, bidrager på afgørende vis 
til udarbejdelsen og konkretiseringen af en mere aktiv social politik. Det er således muligt at 
forene den økonomiske vækst med social samhørighed.

11. Det skal i hele Unionen klarlægges, hvilke aktører der frivilligt samarbejder med de 
organisationer, som sikrer socialydelser af almen interesse i Unionen. Det er i den 
forbindelse nødvendigt at indføre erhvervsuddannelser, som gør det muligt at øge kvaliteten 
af de socialydelser af almen interesse, som leveres af både frivillige og lønnede 
arbejdstagere.

12. Det er desuden nødvendigt at undersøge den rolle, som tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse spiller i hele EU, for derigennem at klarlægge begreberne forsyningspligtydelser, 
socialydelser af almen interesse og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse med 
henblik på at opnå juridisk sikkerhed for alle aktører på det sociale område og klarhed i de 
gennemførte procedurer.

13. Forskelligheden i modellerne til organisering og forvaltning af socialydelser af almen 
interesse skal respekteres i hele EU. Procedurerne og reglerne for finansiering af 
tjenesteydelserne skal under alle omstændigheder overholde de fælles principper om 
gennemsigtighed, og de offentlige myndigheder skal føre kontrol med, at de udførte opgaver 
er i overensstemmelse med de sociale mål af almen interesse, som ydelserne skal opfylde i 
hele Europa. Det er derfor ikke blot nødvendigt at sikre, at ydelserne er af almen interesse; 
det skal også sikres, at ydelserne er effektive og af høj kvalitet, hvad angår de mål, der er 
fastsat af de offentlige myndigheder.
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14. Virksomheder, som er bevidste om deres sociale ansvar, kan kun være interesserede i at 
finansiere og støtte socialydelser af almen interesse og vil desuden kunne bidrage til, at de 
indføres og styrkes, når det er nødvendigt.

15. Bekymringerne vedrørende sundhedsydelsernes funktion i Europa kan berettige 
udarbejdelsen af et særdirektiv, hvori der på grundlag af de principper og værdier, der skal 
ligge til grund for leveringen af tjenesteydelser i EU, fastsættes fælles minimumsregler, som 
medlemsstaterne skal udarbejde og bringe i anvendelse under hensyntagen til de særlige 
forhold i hvert enkelt land eller region. Et sektordirektiv af denne type vil kunne eksistere 
side om side med et overordnet rammedirektiv for social- og sundhedsydelser af almen 
interesse og være foreneligt med vedtagelsen af direktiver, som har til formål at løse særlige 
problemer som f.eks. patienters mobilitet. 

16. I forbindelse med socialydelser af almen interesse er det under alle omstændigheder 
nødvendigt at sikre fuldstændig gennemsigtighed i tildelingen eller udliciteringen af 
underentrepriser til levering af varer eller tjenesteydelser til de sociale organisationer. 

17. Det er i den sammenhæng af største nødvendighed ikke blot at præcisere princippet om 
almen interesse, men også at præcisere konkurrencereglerne og bestemmelserne for offentlig 
støtte. Der skal i den forbindelse naturligvis tages hensyn til subsidiaritetsprincippet, som 
sikrer de nationale offentlige myndigheder frihed til at fastlægge, tilrettelægge og finansiere 
socialydelser af almen interesse, og til proportionalitetsprincippet for at sikre de 
grundlæggende europæiske værdier.

18. Formålet med nærværende begrundelse og betænkning er at bidrage til at styrke det sociale 
aspekt af den europæiske integrationsproces ved at sikre den nødvendige juridiske sikkerhed 
for de sociale aktører og offentlige myndigheder, sikre finansiel gennemsigtighed og den 
nødvendige overensstemmelse med de gældende regler for det indre marked, øge kvaliteten 
af de leverede ydelser med respekt for subsidiaritetsprincippet og under hensyntagen til 
nødvendigheden af at konkretisere Lissabon-strategien på det sociale område.
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