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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie
(2006/2134(INI))

Het Europees Parlement,

- gezien de mededeling van de Commissie "Uitvoering van het communautaire Lissabon-
programma - Sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie"
(COM(2006)0177) en het aan deze mededeling gehechte werkdocument van de diensten 
van de Commissie (SEC(2006)0516),

- gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name de artikelen 
2, 5, 16, 86, 136, 137(1)(j) en (k), 143, 144 en 145 daarvan,

- gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name artikel 36 
daarvan,

- gezien het op 29 oktober 2004 in Rome door de staatshoofden en regeringsleiders 
ondertekende Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, met name de 
artikelen II-94 en III-122 daarvan,

- gezien zijn aanbeveling van ... november 2006 betreffende het gemeenschappelijk 
standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt1,

- gezien de conclusies van de Europese Raad van Brussel van 23 en 24 maart 2006,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 januari 2004 over het Groenboek van de 
Commissie over diensten van algemeen belang2,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 maart 2006 over sociale bescherming en 
sociale integratie3,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 september 2006 over een Europees sociaal 
model voor de toekomst4,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 27 september 2006 over het Witboek van de 
Commissie over diensten van algemeen belang5,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie juridische zaken, de Commissie interne markt en 

  
1 Verslag A6-0375/2006, dat op de agenda van de plenaire vergadering van 15.11.2006 is geplaatst.
2 PB C 92 E van 16.4.2004, blz. 294.
3 Op die datum aangenomen teksten, P6_TA(2006)0089.
4 Op die datum aangenomen teksten, P6_TA(2006)0340.
5 Op die datum aangenomen teksten, P6_TA(2006)0380.
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consumentenbescherming, de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie 
economische en monetaire zaken (A6-0000/2006),

A. overwegende dat de sociale diensten van algemeen belang (SDAB) een fundamentele 
pijler zijn van het Europese sociale model, een essentiële factor voor de totstandbrenging 
van sociale vrede en economische, sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie, en 
een van de instrumenten om de doelstellingen van de strategie van Lissabon te 
verwezenlijken,

B. overwegende dat de SDAB tot doel hebben gestalte te geven aan gemeenschappelijke 
waarden op Europees niveau zoals, o. a., sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, solidariteit 
en ontwikkeling van democratie en vrijheid, en dat zij er uiteindelijk op gericht zijn te 
garanderen dat  de grondrechten van de burgers en de menselijke waardigheid worden 
geëerbiedigd,

C. overwegende dat de SDAB niet mogen worden beschouwd als een last voor de overheid, 
maar integendeel als een bron van positieve externe effecten in termen van economische 
groei, welvaart, werkgelegenheid en sociale cohesie,

D. overwegende dat de SDAB zich ontwikkelen in een dynamische omgeving waaraan zij 
zich voortdurend moeten aanpassen, teneinde de kwaliteit en de doeltreffendheid op een 
hoog niveau te handhaven,

E. overwegende dat de beschikbaarheid van essentiële sociale diensten aanzienlijk verschilt 
van lidstaat tot lidstaat, maar dat deze diensten moeten worden verzekerd op het hele 
grondgebied van de Unie, teneinde haar economische, sociale en territoriale cohesie te 
waarborgen,

F. overwegende dat er een zekere dubbelzinnigheid bestaat wat betreft bepaalde 
fundamentele begrippen op dit gebied, zoals "openbare dienst", "dienst van algemeen 
belang", "dienst van algemeen economisch belang", "sociale dienst van algemeen belang", 
en dat deze dubbelzinnigheid in recente communautaire besluiten nog steeds bestaat, 
hetgeen bijdraagt aan de rechtsonzekerheid in deze sector,

G. overwegende dat het ontbreken van regelgeving terzake aanleiding gegeven heeft tot 
talrijke, niet altijd coherente juridische interpretaties, en dat alle betrokken sectoren dan 
ook een duidelijk operationeel kader wensen dat de behoefte aan juridische interpretaties 
tot een minimum beperkt, teneinde maximale rechtszekerheid te bereiken,

H. overwegende dat er dan ook een dringende behoefte bestaat aan verduidelijking van de 
fundamentele begrippen terzake en van het rechtskader waarin de SDAB functioneren, 
met name verduidelijking van het beginsel van algemeen belang en de normen inzake 
mededinging en overheidssteun,

I. overwegende dat de sociale diensten in geen geval mogen worden herleid tot een 
restcategorie die wordt gedefinieerd als een categorie die niet kan worden gelijkgesteld
met commerciële diensten of diensten van algemeen economisch belang, maar dat zij 
integendeel, gezien de bevolkingsgroep waarop zij gericht zijn en hun typische kenmerken 
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in termen van organisatie, financiering en taken, moeten worden beschouwd als een 
specifieke, volwaardige dienstencategorie die van essentieel belang is voor de 
samenleving,

J. overwegende dat de sector van de SDAB werk verschaft aan een toenemend aantal 
personen, dat de groei van de werkgelegenheid in deze sector hoger is dan het gemiddelde 
in andere activiteitensectoren, dat de participatie van vrouwen in deze sector aanzienlijk
is, en dat deze sector interessante modellen van beroepsflexibiliteit biedt, zoals 
deeltijdwerk, flexibele werktijden of vrijwilligerswerk, die dienen te worden bevorderd en 
adequaat dienen te worden beschermd in het kader van het arbeidsrecht; tevens 
overwegende dat in de sector van de SDAB zorgwekkende gevallen van 
beroepsonzekerheid bestaan, die dienen te worden voorkomen,

K. overwegende dat de gezondheidsdiensten, die van de mededeling van de Commissie 
uitgesloten zijn, eveneens SDAB zijn met dezelfde kenmerken en doelstellingen, maar dat 
zij, gezien hun complexe organisatiestructuur en de financiële last die zij voor de 
overheidsadministraties van de lidstaten vertegenwoordigen, bijzondere eigenschappen 
vertonen,

1. verwelkomt het initiatief van de Commissie, dat moet worden gezien in het kader van de 
tenuitvoerlegging van het Witboek over diensten van algemeen belang en tot doel heeft 
deze diensten een eigen conceptueel en wettelijk kader te verschaffen; is evenwel van 
oordeel dat de mededeling van de Commissie de indeling en de definitie van de SDAB 
onvoldoende verduidelijkt, en een besluit over het rechtskader dat erop van toepassing is 
uitstelt tot later;

2. bevestigt zijn inzet voor moderne en kwalitatief hoogstaande SDAB die steunen op de
waarden van gelijkheid, solidariteit, wettelijkheid en respect voor de menselijke 
waardigheid, en de beginselen van toegankelijkheid, universele dienst, doeltreffendheid, 
zuinig beheer van de middelen, continuïteit, nabijheid en doorzichtigheid, en bijdragen 
aan de uitvoering van de in de artikelen 2 en 3 van het Verdrag omschreven taken van de 
Gemeenschap;

3. is ervan overtuigd dat de SDAB een specifiek middel zijn om de sociale dimensie van de 
strategie van Lissabon te versterken, de doelstellingen van de sociale agenda te 
verwezenlijken en uitdagingen zoals globalisering, industriële veranderingen, 
technologische vooruitgang, demografische evolutie, migratie en nieuwe sociale en 
arbeidsmodellen het hoofd te bieden, en aldus bij te dragen aan de ontwikkeling van een 
sociaal Europa;

4. juicht het toe dat de Commissie het specifieke karakter van de SDAB en hun verschillen
met andere soorten diensten erkent; is evenwel van oordeel dat de organisatiecriteria die 
volgens de mededeling de SDAB kenmerken maar voorlopig en indicatief kunnen zijn, in 
afwachting van de definitievere conclusies van het proces van raadpleging van de lidstaten 
en de verleners en gebruikers van SDAB, waartoe de Commissie zich verbonden heeft;

5. is van oordeel dat een benadering van de SDAB waarbij normen in verband met 
mededinging, overheidssteun en interne markt enerzijds, en begrippen zoals openbare 
dienst, algemeen belang en sociale cohesie anderzijds, tegenover elkaar worden gesteld, 
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verkeerd is; acht het integendeel noodzakelijk dat beide terreinen met elkaar worden 
verzoend door een positieve synergie tussen de economische en de sociale aspecten te 
bevorderen; stelt zich evenwel op het standpunt dat in het geval van de SDAB de normen 
inzake mededinging, overheidssteun en interne markt verenigbaar moeten zijn met de 
openbaredienstverplichtingen, en niet omgekeerd;

6. erkent dat in het kader van de SDAB twee met elkaar in concurrentie staande factoren 
dienen te worden verzoend: enerzijds het subsidiariteitsbeginsel, dat de vrijheid van de 
nationale overheidsinstanties impliceert om de SDAB naar eigen goeddunken te 
definiëren, te organiseren en te financieren, alsmede het proportionaliteitsbeginsel, en 
anderzijds de medeverantwoordelijkheid die het Verdrag, met name artikel 16 ervan, aan 
de Gemeenschap geeft, en het bestaan van waarden en grondbeginselen die op Europees 
niveau worden gedeeld en door iedereen moeten worden geëerbiedigd, door regels te 
bepalen voor SDAB die ten dienste staan van de mensenrechten en de menselijke 
waardigheid;

7. is evenwel van oordeel dat, gezien de bijzondere kenmerken van de SDAB, die verband 
houden met de aard van de diensten die zij verlenen, de situatie van de begunstigden, de 
aan de SDAB toevertrouwde taak van algemeen belang en het feit dat de markt bepaalde
sociale prestaties niet kan verrichten, in geval van conflict de verdediging van het 
algemeen belang, als primordiale eigenschap van de SDAB, moet prevaleren;

8. uit in die context zijn bezorgdheid over recente pogingen om op sommige SDAB regels en 
beginselen toe te passen die eigen zijn aan commerciële diensten en diensten van 
algemeen economisch belang, zonder rekening te houden met de factoren en beginselen 
die de SDAB van andere diensten onderscheiden;

9. acht het dringend noodzakelijk dat een einde wordt gemaakt aan de huidige situatie van 
rechtsonzekerheid ten aanzien van economische zowel als sociale diensten van algemeen 
belang; verzoekt derhalve de Commissie, teneinde de rechtszekerheid en de transparantie 
te garanderen, onverwijld alle mogelijkheden te onderzoeken om de legale context van de 
SDAB te verduidelijken en hun een rechtskader te verschaffen dat als referentie kan 
dienen, met name door te voorzien in wetgevingsinstrumenten, eventueel een 
kaderrichtlijn;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten het grote aantal uiteenlopende arbeidsvormen in de 
sector van de sociale diensten, zoals vrouwenarbeid, flexibele werktijden, deeltijdwerk en 
vrijwilligerswerk, te beschermen en te bevorderen, waarbij situaties van fraude en 
beroepsonzekerheid dienen te worden voorkomen, zonder dat zulks mag leiden tot een 
verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in deze sector of tot het 
inzetten van niet of weinig gekwalificeerd personeel; verzoekt tevens de Commissie in het 
hele raadplegingsproces en in haar verslag rekening te houden met kwesties in verband 
met de integratie van de genderdimensie;

11. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de verleners van SDAB, gezien de specifieke 
werktijdregelingen (nacht- of ploegenarbeid) en het gevaarlijke of penibele karakter van 
sommige soorten werkzaamheden op het gebied van sociale dienstverlening en de stress 
die deze kunnen veroorzaken, beroepsopleidingsacties te ontwikkelen die gericht zijn op 
aanpassing aan deze omstandigheden en het verwerven van capaciteiten om ze het hoofd 
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te bieden, ter bevordering van de kwaliteit van de prestaties en ter verbetering van de 
arbeids- en leefomstandigheden van de werknemers in deze sector; is tevens van oordeel 
dat de overheid, gezien het evolutieve karakter van de behoeften aan sociale 
dienstverlening, een hoog niveau van beroepsopleiding van de sociale werknemers moet 
garanderen;

12. feliciteert de Commissie met haar initiatief alle betrokken actoren te raadplegen over de 
definitie en organisatie van de SDAB; is van oordeel dat deze dialoog zal uitmonden in 
grotere doorzichtigheid en betere kwaliteit van deze diensten, en in een versterking van de
beginselen en waarden die eraan ten grondslag liggen;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten de diversiteit van de organisatie- en 
beheerssystemen van de SDAB, en van hun financieringsmiddelen en -methoden, te 
respecteren; pleit tevens voor de totstandbrenging van partnerschappen openbaar/privé, 
teneinde het algemeen belang te behartigen, en de dienstverlening doeltreffender te maken 
en de kwaliteit ervan te verbeteren;

14. is van oordeel dat de diverse bevoegde overheidsinstanties van de lidstaten vrij mogen 
beslissen of de prestaties van de SDAB worden verricht door onderlinge maatschappijen, 
andere sociale organisaties of particuliere ondernemingen, wanneer de door de particuliere 
sector verrichte prestatie compatibel is met de eerbiediging van het beginsel van algemeen 
belang, maar wijst erop dat de overheid op elk moment moet kunnen controleren of de 
dienstverlener de beginselen en waarden die eigen zijn aan de SDAB naleeft, en of de 
dienstverlening conform de vooraf door de overheidsinstanties gestelde eisen verloopt;

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten in het kader van de sociale verantwoordelijkheid 
van ondernemingen de deelneming van ondernemingen aan het financieren, ondersteunen 
en verlenen van SDAB te bevorderen;

16. constateert dat in enkele lidstaten de decentralisatie van bevoegdheden ten gunste van 
regionale of lokale autoriteiten niet gepaard is gegaan met de toewijzing aan de SDAB 
van voldoende begrotingsmiddelen om een optimaal kwantitatief en kwalitatief niveau 
van dienstverlening te garanderen; verzoekt derhalve de lidstaten ervoor te zorgen dat elke 
overdracht van bevoegdheden ten gunste van regionale of lokale overheden wat het 
verlenen van SDAB betreft gepaard gaat met de toewijzing van adequate
begrotingsmiddelen;

17. verzoekt de Commissie een mededeling op te stellen over gezondheidsdiensten in de 
Europese Unie, vertrekkende van het standpunt dat deze diensten eveneens sociale 
diensten zijn, waarin de noodzaak en de juridische mogelijkheid wordt onderzocht een 
wetgevingsvoorstel op te stellen waarin de gemeenschappelijke waarden en beginselen die 
ten grondslag liggen aan deze diensten, de essentiële functioneringsvoorschriften ervan, 
de rol van de sociale organisaties, de medische beroepssector en de particuliere 
organisaties, alsmede de rechten en verplichtingen van de patiënten, worden vastgesteld, 
waarbij elke lidstaat de mogelijkheid moet worden gelaten de precieze regels voor de 
organisatie van deze diensten te bepalen; 

18. pleit voor de oprichting van een door het Europees Parlement bezield forum met 
deelneming van Europese sociale organisaties en vertegenwoordigers van de Commissie 
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en de Raad, teneinde dit proces te helpen sturen;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

TOELICHTING

1. De sociale diensten van algemeen belang (SDAB) zijn een essentiële component van het 
Europese sociale model. De interne markt dient te worden ontwikkeld en het externe 
concurrentievermogen dient te worden versterkt om de economische groei in de hele EU-
ruimte te garanderen, maar daarnaast dient ook de goede werking van de sociale diensten 
in de hele Unie te worden gewaarborgd, teneinde bij te dragen aan de sociale cohesie en in 
het veld gestalte te geven aan het sociale hoofdstuk van de strategie van Lissabon.

2. Het demografische kader van Europa heeft zich volledig gewijzigd. De toename van de 
gemiddelde levensduur op het hele grondgebied van de Unie en de daling van het 
geboortecijfer in de meeste lidstaten hebben de sociale context totaal veranderd. Dit hele 
proces beïnvloedt het beleid op het gebied van sociale veiligheid en bescherming, 
solidariteit tussen de generaties, gezin, flexibilisering van de arbeidstijden en deelneming 
van vrouwen aan de arbeidsmarkt.

3. Vele burgers van de Europese Unie zijn bijzonder gevoelig voor het sociale aspect van het 
Europese integratieproces. De referenda die in diverse lidstaten zijn gehouden over het 
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa hebben dit duidelijk aangetoond. 
Er is vaak gewezen op het contrast tussen de oorspronkelijke tekst van de 
dienstenrichtlijn, die op diverse gebieden en in diverse sectoren, met name in West-
Europa, grote bezorgdheid heeft gewekt, en de geringe aandacht die de Unie zou besteden
aan de sociale aspecten van de Europese integratie. Het proces dat erop gericht is de 
specifieke rol van de SDAB en de SDAB in het algemeen te verduidelijken kan in deze 
politieke context niet alleen zeer nuttig zijn, maar ook een licht werpen op de toekomstige 
evolutie van het Europese integratieproces in de hele Unie.

4. De door Vladimir Špidla namens de Commissie gepresenteerde mededeling over sociale 
diensten van algemeen belang in de Europese Unie opent perspectieven voor een 
verduidelijking van de rol van de SDAB in heel Europa, met name ten aanzien van de 
sociale aspecten en de rechtszekerheid. Zij opent ongetwijfeld ook perspectieven voor een 
ruimer debat, dat verder moet gaan dan de opstelling, behandeling en goedkeuring van dit 
parlementaire verslag. Alle sociale organisaties die op Europees niveau actief zijn, de 
regionale en lokale overheden, het Europees Parlement, de Commissie en de Raad dienen 
bij dit verruimde debat te worden betrokken.

5. Een van de aspecten die dienen te worden geanalyseerd is de eventuele instelling van een 
juridisch instrument dat op het gebied van de sociale diensten, die ook de 
gezondheidsdiensten moeten omvatten, de betrokken sociale organisaties duidelijkheid
omtrent de beleidsprocedures en de nodige rechtszekerheid verschaft. Daarbij dienen 
tevens de algemene beginselen te worden vastgesteld van de actie die op deze terreinen 
wordt gevoerd door de betrokken overheidsinstanties op lokaal, regionaal en nationaal 
niveau, of het nu gaat om gefedereerde staten of autonome gemeenschappen.



PR\640106NL.doc 9/10 PE 378.584v03-00

NL

6. Het lijkt absoluut noodzakelijk dat wanneer lokale of regionale overheden 
gedifferentieerde taken op zich moeten nemen ter ondersteuning en financiering van 
SDAB, deze overheden in het nationale kader adequate middelen worden verschaft, zodat 
zij in kwantitatief zowel als in kwalitatief opzicht hun sociale functie kunnen vervullen, 
met name het ondersteunen van de SDAB. Daarbij dient ook steeds de volledige 
doorzichtigheid van de financiële betrekkingen tussen de overheidsinstanties en de sociale 
organisaties te worden gegarandeerd.

7. De organisatie- en beheersmodellen van de SDAB verschillen sterk van lidstaat tot 
lidstaat. Deze diversiteit dient te worden gerespecteerd en in alle gevallen dienen de 
kwaliteit van de geleverde diensten en de correcte aanwending van de eventueel 
toegewezen nationale of communautaire financiële steun te worden gecontroleerd.

8. Deze mededeling van de Commissie neigt er in elk geval toe de SDAB een duidelijke 
rechtsstatus te verlenen. Het verruimde proces waarvoor in de mededeling wordt gepleit 
kan ertoe bijdragen dat de rechtsstatus, in de EU-ruimte, van onderlinge maatschappijen 
en andere organisaties die op het sociale terrein actief zijn, wordt gedefinieerd en 
verduidelijkt, wat noodzakelijk, rechtmatig en nuttig is.

9. De SDAB vervullen alle voorwaarden om de verwezenlijking van de sociale dimensie van 
de strategie van Lissabon te versterken, met name door hun potentiële 
werkgelegenheidsvolume en hun bijdrage aan de sociale cohesie. Maar vooral door de 
sociale rol die zij op gedifferentieerde wijze in de Europese Unie spelen.

10. Een actief sociaal beleid kan niet worden losgekoppeld van het economische beleid. Een 
economisch beleid dat de ontwikkeling en de werkgelegenheid bevordert zal een 
beslissende bijdrage leveren aan de uitwerking en tenuitvoerlegging van een actiever 
sociaal beleid. Op die manier kunnen economische groei en sociale cohesie hand in hand 
gaan.

11. Het werk van degenen die op vrijwillige basis hun medewerking verlenen aan de 
organisaties die in het veld de SDAB verzorgen, verdient in de hele EU-ruimte expliciete 
en ruime erkenning. In die context dienen de beroepsopleidingsactiviteiten die ertoe 
bijdragen de kwalificatie van de sociale prestaties van vrijwilligers en bezoldigde 
werknemers van de SDAB te verhogen, te worden ontwikkeld.

12. Anderzijds dient ook de rol die de economische diensten van algemeen belang in de hele 
Europese Unie spelen te worden onderzocht, waarbij de begrippen "dienst van algemeen 
belang", "sociale dienst van algemeen belang" en "economische dienst van algemeen 
belang" globaal dienen te worden verduidelijkt, ter wille van de rechtszekerheid van alle 
sociale actoren en de duidelijkheid van de toegepaste procedures.

13. De diversiteit van de organisatiemodellen en beheerssystemen van de SDAB dient in de 
hele EU-ruimte te worden gerespecteerd. De procedures en regels voor de financiering 
van deze diensten moeten in elk geval gemeenschappelijke beginselen van 
doorzichtigheid en overheidscontrole in acht nemen. De activiteiten van de SDAB moeten 
gericht zijn op het volbrengen van de sociale missie van algemeen belang die hun in heel 
Europa wordt toevertrouwd. In die zin moet niet alleen de behartiging van het algemeen 
belang worden gegarandeerd, maar ook de doeltreffendheid en de kwaliteit van de 



PE 378.584v03-00 10/10 PR\640106NL.doc

NL

diensten, ten aanzien van door de overheid omschreven taken.

14. De bedrijven die zich bewust zijn van hun sociale verantwoordelijkheden zullen er alle 
belang bij hebben bij te dragen aan de financiering en ondersteuning van de SDAB, en 
zullen zelfs de oprichting of, indien zulks gerechtvaardigd is, de versterking ervan,  
kunnen bevorderen.

15. De bezorgdheid omtrent de werking van de gezondheidsdiensten in Europa kan de 
opstelling rechtvaardigen van een specifieke richtlijn waarin, op basis van de algemene 
beginselen en waarden die ten grondslag moeten liggen aan de dienstverlening in de 
Europese Unie, minimale gemeenschappelijke regels worden vastgesteld die de lidstaten 
zullen uitwerken en toepassen, met inachtneming van de specifieke kenmerken en 
bijzondere omstandigheden in de verschillende landen en regio's. Een dergelijke sectorale 
richtlijn moet verenigbaar zijn met een toekomstige algemene kaderrichtlijn inzake 
SDAB, die ook de gezondheidsdiensten moet omvatten, en met richtlijnen die erop gericht 
zijn specifieke problemen op te lossen, zoals de mobiliteit van patiënten.

16. Wat de SDAB betreft is het in elk geval ook noodzakelijk dat volledige doorzichtigheid 
wordt gegarandeerd bij de toewijzing of gunning van contracten voor de levering van 
goederen of diensten aan sociale organisaties.

17. Het is in die context noodzakelijk dat het beginsel "algemeen belang", alsmede de normen 
op het gebied van mededinging en overheidssteun, worden verduidelijkt. Dit alles 
uiteraard met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, dat de nationale 
overheidsinstanties de garantie biedt dat zij de SDAB vrij kunnen definiëren, organiseren 
en financieren, en dat zij het proportionaliteitsbeginsel kunnen toepassen, met 
eerbiediging van de fundamentele Europese waarden.

18. Deze toelichting en het gepresenteerde verslag hebben tot doel bij te dragen aan de 
versterking van de sociale aspecten van de Europese integratie, door de sociale actoren en 
de overheidsinstanties de nodige rechtszekerheid te verschaffen, de financiële 
doorzichtigheid en de noodzakelijke compatibiliteit met de regels van de interne markt te 
garanderen, en de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren, met inachtneming van 
het subsidiariteitsbeginsel en rekening houdend met de noodzaak de strategie van 
Lissabon op het sociale terrein concreet ten uitvoer te leggen.


