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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:

1. Europaparlamentet anser att sociala tjänster av allmänt intresse aktivt bidrar till 
förverkligandet av de EU-mål som fastställts i fördragen, bland annat främjandet av 
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, och uppmanar 
Europeiska kommissionen att använda utvärderingen och översynen av 
Monti-Kroes-paketet för att fortsätta sina ansträngningar att klarlägga och övervaka 
tillämpningen av gemenskapsreglerna på området för sociala tjänster av allmänt intresse 
genom en skräddarsydd strategi som är ändamålsenlig för de offentliga myndigheter som 
organiserar tjänsterna och som beaktar dessa sociala tjänsters särdrag när det gäller 
organisation, rättslig ställning och lokal förankring, liksom medlemsstaternas ansvar för 
att organisera och finansiera dessa tjänster.

2. Europaparlamentet betonar att organisationen av de sociala tjänsterna av allmänt intresse 
i medlemsstaterna vuxit fram historiskt och är resultatet av olika kulturella traditioner, så 
det är varken möjligt eller önskvärt att skapa en enda EU-modell som kan tillämpas över 
hela linjen, utan i stället bör man anta en flexibel strategi som enligt 
subsidiaritetsprincipen vederbörligen beaktar regionala och lokala myndigheters rätt till 
lokal självförvaltning och ger tillräckligt handlingsutrymme för specifik utveckling enligt 
de olika organisationsformer som tillämpas i medlemsstaterna.

3. Europaparlamentet anser att en enda EU-ramförordning för alla tjänster i allmänhetens 
intresse inte är det rätta instrumentet för att upprätta rättssäkerhet på detta område.

4. Europaparlamentet begär att Europeiska kommissionen ska anta en informationsskrivelse 
som innehåller en metodik för de offentliga myndigheter som organiserar tjänsterna och 
där tillämpningsföreskrifterna för EU-reglerna preciseras. Parlamentet anser det i detta 
sammanhang lämpligt att olika myndigheter erbjuds vidareutbildning för att minska 
rättsosäkerheten i samband med upphandlingsförfarandena.

5. Europaparlamentet begär att Europeiska kommissionen ska bedöma lämpligheten i att 
presentera en de minimis-förordning som är specifik för sociala tjänster av allmänt 
intresse eller att anpassa tröskelvärdet för sådana tjänster, i syfte att koncentrera unionens 
kontroll av statsstödet så att tonvikten läggs på de sociala tjänster som kan ha 
en betydande inverkan på den gränsöverskridande handeln inom unionen.

6. Europaparlamentet begär att Europeiska kommissionen ska överväga det tillrådliga i att 
utöka området för undantag från anmälning utan trösklar till andra sektorer av sociala 
tjänster av allmänt intresse, mot bakgrund av de överväganden som ledde till det gällande 
anmälningsundantaget för sjukhussektorn och sektorn för subventionerade bostäder och 
med beaktande av det faktum att, i detta stadium av den inre marknadens utveckling, 
intensiteten i snedvridningen av konkurrensen i dessa sektorer inte nödvändigtvis står 
i proportion till inkomsterna och kompensationsbeloppet. Parlamentet begär att 
kommissionen ska låta de subventioner som beviljas inom ramen för ett avtal som ingåtts 
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efter en konkurrensutsatt upphandling, undantas från anmälningsskyldigheten, med 
beaktande av det faktum att befintliga alternativ till konkurrensutsatt upphandling (intern 
hantering, godkännandesystem, uppdragsgivning etc.) snabbare kan skräddarsys till 
särdragen hos sociala tjänster av allmänt intresse.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att råda medlemsstaterna att endast låta 
sådana tjänster omfattas av upphandling för vilka det verkligen existerar ett naturligt 
utbud och en naturlig efterfrågan på marknaden, eftersom upphandling av sådana tjänster 
för vilka en äkta och naturlig marknad saknas, orsakar onödiga kostnader och 
administrativa bördor.

8. Europaparlamentet begär att Europeiska kommissionen ska precisera hur begreppen 
ekonomiska och icke-ekonomiska verksamheter och påverkan på handeln ska tillämpas på 
sociala tjänster av allmänt intresse samt även precisera de konkreta villkoren för 
tillämpningen av begreppet ”den nödvändiga ersättningen på grundval av en undersökning 
av de kostnader som ett genomsnittligt och välskött företag som är utrustat med 
transportmedel som är lämpliga skulle ha åsamkats” (EU-domstolen, mål C-280/00, 
Altmark).

9. Europaparlamentet betonar att akten som fastställer ett uppdrag är en insynsgaranti som 
måste bibehållas. Kommissionen ombeds att överväga huruvida reglerna för 
uppdragsgivning och kontroll av överkompensation är lämpliga i förhållande till de 
sociala tjänsternas särdrag och att vidta åtgärder om de anses olämpliga. Parlamentet 
betonar att omfattningen av uppdragsgivning (akt som fastställer ett uppdrag) bör 
förbättras, i synnerhet genom större flexibilitet i regeltillämpningen.

10. Med tanke på att sociala tjänster av allmänt intresse är personinriktade tjänster och att de 
tillmötesgår behoven för de mest missgynnade människorna i samhället och därmed gör 
det möjligt för enskilda att spela en betydande roll i det ekonomiska och sociala livet 
(rådets beslut av den 6–7 december 2010), anser Europaparlamentet att grundläggande 
banktjänster bör betraktas som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och omfattas av 
skyldigheter som samhällsomfattande tjänst i syfte att garantera tillgänglighet, 
överkomligt pris, transparens och hög kvalitet.

11. Europaparlamentet ber kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag avseende 
projektobligationer i syfte att garantera långsiktig finansiering till överkomligt pris för 
EU-relevanta och hållbara tjänster av allmänt ekonomisk intresse, särskilt inom området 
för subventionerade bostäder (när det gäller energieffektivitet vid fastighetsrenovering) 
och vid renovering av offentliga byggnader.

12. Europaparlamentet betonar att uträkningen av kompensationen inte enbart bör göras på 
grundval av ekonomiska och finansiella kriterier utan även med hänsyn tagen till sociala 
kriterier.

13. Europaparlamentet ser fram emot resultaten av utvärderingen av Monti-Kroes-paketet som 
kommer att visa om och var ytterligare justeringar är nödvändiga.
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