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FORSLAG

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

1. opfordrer i betragtning af, at socialydelser af almen interesse bidrager aktivt til opfyldelsen 
af Unionens målsætninger som fastsat i traktaterne, navnlig fremme af økonomisk, social 
og territorial samhørighed, Kommissionen til at anvende evalueringen og revisionen af 
Monti-Kroes-pakken til at fortsætte sine bestræbelser på at afklare og kontrollere 
anvendelsen af fællesskabsbestemmelserne på området socialydelser af almen interesse 
ved hjælp af en passende strategi, der er praktisk anvendelig for de offentlige instanser og 
tager hensyn til de sociale tjenesters særlige organisatoriske karakteristika, deres juridiske 
status og deres lokale tilknytning samt medlemsstaternes ansvar for tilrettelæggelsen og 
finansieringen af disse tjenester;

2. understreger, at tilrettelæggelsen af socialydelser af almen interesse i medlemsstaterne har 
været et led i en historisk udviklingsproces og er resultatet af forskellige kulturelle 
traditioner, hvorfor det hverken er muligt eller ønskeligt at skabe en enkelt europæisk 
model, der passer alle, og der i stedet bør vælges en fleksibel tilgang, som dels skal 
overholde nærhedsprincippet dels tage højde for de regionale og lokale myndigheders ret 
til lokal selvbestemmelse og give tilstrækkelig plads til specifik udvikling i 
overensstemmelse med medlemsstaternes forskellige organisationsformer;

3. er af den opfattelse, at en fælles EU-rammelovgivning for alle tjenesteydelser af almen 
interesse ikke er det rigtige instrument, hvis man vil skabe retssikkerhed på dette område;

4. anmoder Kommissionen om at udarbejde en vejledning indeholdende en metode, der kan 
anvendes af de offentlige instanser, og med retningslinjer for anvendelsen af de europæiske 
regler; mener, at det i denne forbindelse er hensigtsmæssigt at tilbyde lokale myndigheder 
mere uddannelse for at forebygge juridisk usikkerhed i forbindelse med tildeling af 
kontrakter;

5. anmoder Kommissionen om at overveje, om det er hensigtsmæssigt at udarbejde en særlig 
de minimis-forordning for socialydelser af almen interesse eller at tilpasse de minimis-
tærsklen for sådanne ydelser med henblik på at koncentrere EU's kontrol med statsstøtte 
om socialydelser, der kan få væsentlig indflydelse på den grænseoverskridende handel i 
EU;

6. anmoder Kommissionen om at overveje, om det ville være hensigtsmæssigt at øge antallet 
af sektorer for socialydelser af almen interesse, der kan komme i betragtning til fritagelse 
fra anmeldelsespligten uden tærskel, i forlængelse af de overvejelser, der førte til den 
nugældende fritagelse for hospitalssektoren og den sociale boligsektor, og under 
hensyntagen til, at konkurrenceforvridningen inden for disse sektorer ikke nødvendigvis er 
proportional med indtægterne og kompensationens størrelse på det udviklingstrin, hvor det 
indre marked for øjeblikket befinder sig; anmoder Kommissionen om at fritage støtte ydet i 
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forbindelse med en kontrakt, der er tildelt efter en udbudsprocedure med konkurrerende 
bud, fra anmeldelsespligten i betragtning af, at alternativerne til udbudsprocedurer med 
konkurrerende bud (intern udførelse, godkendelsesordninger, bemyndigelse osv.) kan 
tilpasses bedre til de særlige forhold, der gør sig gældende for sektoren for socialydelser af 
almen interesse;

7. anmoder Kommissionen om at pålægge medlemsstaterne kun at anvende 
udbudsprocedurer med konkurrerende bud i forbindelse med tjenesteydelser, for hvilke der 
eksisterer et reelt og naturligt marked med udbud og efterspørgsel, fordi udbudsprocedurer 
med konkurrerende bud for tjenesteydelser, for hvilke der ikke findes et reelt og naturligt 
marked, resulterer i unødige omkostninger og administrative byrder;

8. anmoder Kommissionen om at præcisere, hvordan begreberne økonomisk og ikke-
økonomisk aktivitet og påvirkning af samhandlen anvendes på socialydelser af almen 
interesse, samt de konkrete betingelser for anvendelsen af begrebet "nødvendig 
kompensation på grundlag af en analyse af de omkostninger, som en 
gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkeligt udstyret med transportmidler, 
ville have ved at gennemføre forpligtelserne" (Domstolens dom i sag C-280/00, Altmark);

9. understreger, at overdragelse af kompetence er en garanti for gennemsigtighed, som skal 
bevares; anmoder Kommissionen om at overveje, om reglerne for overdragelse af 
kompetence og kontrol med overkompensation er hensigtsmæssige i betragtning af 
socialydelsernes særlige karakter, og at træffe forholdsregler, såfremt det ikke er tilfældet; 
understreger, at reglerne for bemyndigelse (overdragelse af kompetence) bør forbedres, 
især igennem en mere fleksibel anvendelse;

10. mener i betragtning af, at socialydelser af almen interesse er personorienterede ydelser 
rettet mod de dårligst stilledes behov og derfor giver den enkelte mulighed for at deltage 
aktivt i det økonomiske og sociale samfundsliv (Rådets konklusioner af 6.-7. december 
2010), at de basale bankydelser bør betragtes som tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse og underlægges de krav, der gælder for tjenesteydelser af almen interesse for at 
sikre, at disse ydelser er tilgængelige, rimelige i pris, gennemskuelige og af høj kvalitet;

11. anmoder Kommissionen om at fremsætte lovgivningsforslag vedrørende 
projektobligationer med henblik på at sikre langsigtet og overkommelig finansiering af 
EU-relevante og bæredygtige tjenester af almen økonomisk interesse, navnlig i forbindelse 
med socialt boligbyggeri (med hensyn til energieffektivitet ved renovering af bygninger) 
og renovering af offentlige bygninger;

12. understreger, at beregningen af kompensation ikke bør foretages udelukkende på grundlag 
af økonomiske og finansielle kriterier, men også bør tage højde for sociale kriterier;

13. ser frem til resultaterne af evalueringen af Monti-Kroes-pakken, som vil vise, om og i givet 
fald hvor der er behov for yderligere justeringer;
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