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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om fremtiden for socialydelser af almen interesse
(2009/2222(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 2 og artikel 3, stk. 2, 
og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 9, 14, 106, 151, 
153, litra l), j) og k), artikel 159, 160 og 161, og protokol nr. 26,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 
artikel 361,

– der henviser til Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 
om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre marked, særlig artikel 1, stk. 33,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1098/2008/EF af 22. oktober 
2008 om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010)4,

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Iværksættelse af Fællesskabets 
Lissabon-program - sociale ydelser af almen interesse i Den Europæiske Union" 
(KOM(2006)0177endelig) og det medfølgende arbejdsdokument fra Kommissionens 
tjenestegrene om sociale ydelser af almen interesse i Den Europæiske Union 
(SEK(2006)0516),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 20. november 2007 - Tjenesteydelser af 
almen interesse, herunder sociale ydelser af almen interesse: Europas nye udfordring 
(KOM(2007)0725),

– der henviser til arbejdsdokumenterne fra Kommissionens tjenestegrene ”Frequently asked 
questions in relation with Commission Decision of 28 November 2005 on the application 
of Article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public service compensation 
granted to undertakings entrusted with the operation of services of general economic 
interest, and of the Community Framework for State aid in the form of public service 
compensation” (SEK(2007)1516) og “Frequently asked questions concerning the 
application of public procurement rules to social services of general interest” 
(SEK(2007)1514),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Europa 2020: En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst" (KOM(2010)2020) og sin beslutning af 16. juni 2010 om 

                                               
1 EUT C 303 af 14.12.2007, s. 1.
2 EUT L 315 af 3.12.2007.
3 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36-68.
4 EUT L 298 af 7.11.2008, s. 20-29.
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denne meddelelse1,

– der henviser til Kommissionens første ”Biennial Report on social services of general 
interest” (SEK(2008)2179) og dens anden ”Biennial Report on social services of general 
interest” (SEK(2010)1284)2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "På vej mod en akt for det indre 
marked - For en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne” (KOM(2010)0608),

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Mod et mere velfungerende indre 
marked for tjenesteydelser - der bygger på resultaterne af den gensidige evalueringsproces 
i tjenesteydelsesdirektivet” (KOM(2011)0020) og til det medfølgende arbejdsdokument 
fra Kommissionens tjenestegrene (SEK(2011)0102) om den gensidige evalueringsproces i 
tjenesteydelsesdirektivet, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Årlig vækstundersøgelse: En hurtigere 
samlet EU-løsning på krisen” (KOM(2011)0011),

– der henviser til kommissær Andors erklæring om de sociale bestemmelser i 
Lissabontraktaten3,

– der henviser til Monti-rapporten af 9. maj 2010 med titlen ”En ny strategi for det indre 
marked til gavn for Europas økonomi og samfund”4,

– der henviser til ”Report on the application of Community rules to SSGI”, der blev 
udarbejdet af Udvalget for Social Beskyttelse i 20085,

– der henviser til rapporten “A voluntary European quality framework for social services”, 
der blev udarbejdet af Udvalget for Social Beskyttelse i 20106,

– der henviser til “Joint report on social protection and social inclusion 2010”, der blev 
udarbejdet af Udvalget for Social Beskyttelse i 20107,

– der henviser til konklusionerne og anbefalingerne fra de fora om sociale ydelser af almen 
interesse, der blev afholdt i hhv. Lissabon i september 2007, Paris i oktober 2008 og 
Bruxelles i oktober 20108,

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager KOM(2008)0418 ”Biennial Report on social 
services of general interest”.
3 Drøftelser på plenarmødet onsdag den 6. oktober 2010 i Bruxelles, dagsordenspunkt 13, Lissabontraktatens 
sociale bestemmelser (drøftelse), erklæring fra László Andor, medlem af Kommissionen.
4 Rapport til Formanden for Europa-Kommissionen fra Mario Monti, 9. maj 2010.
5 Rådet for Den Europæiske Union, 16062/08, ADD1 af 20. november 2008.
6 SPC/2010/10/8 endelig.
7 Rådets dokument 6500/10 af 15. februar 2010.
8 Første forum om sociale ydelser af almen interesse, 17. september 2007, Lissabon, under det portugisiske 
formandskab,
  andet forum om sociale ydelser af almen interesse, 28.-29. oktober 2008, under det franske formandskab,
  tredje forum om sociale ydelser af almen interesse, 26.-27. oktober, Bruxelles, under det belgiske formandskab.



PR\859444DA.doc 5/15 PE438.251v01-00

DA

– der henviser til konklusionerne fra EPSCO-Rådets samlinger hhv. den 16.-17. december 
2008, den 8.-9. juni 2009 og den 6.-7. december 20101,

– der henviser til følgende domme ved Domstolen:
- af 19. april 2007 i sag C-295/05 (Tragsa)
- af 18. december i sag 2007 C-532/03, Kommissionen mod Irland (Den irske 

ambulancetjeneste)
- af 13. november 2008 i sag C-324/07 (Coditel Brabant)
- af 9. juni 2009 i sag C-480/06, Kommissionen mod Tyskland (Stadtwerke Hamburg)
- af 10. september 2009 i sag C-206/09 (Eurawasser)
- af 9. oktober 2009 i sag C-573/07 (Sea Srl)
- af 15. oktober 2009 i sag C-196/08 (Acoset)
- af 15. oktober 2009 i sag C-275/08, Kommissionen mod Tyskland (Datenzentrale 

Baden-Württemberg)
- af 25. marts 2010 i sag C-451/08 (Helmut Müller),

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 6. december 2006 om Kommissionens 
meddelelse med titlen ”Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Socialydelser 
af almen interesse i Den Europæiske Union”2,

– der henviser til sin beslutning af 6. september 2006 om en fremtidssikret europæisk social 
model3,

– der henviser til sin beslutning af 27. september 2006 om Kommissionens hvidbog om 
socialydelser af almen interesse4,

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2007 om socialydelser af almen interesse i Den 
Europæiske Union5,

– der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2008 om fremme af social integration og 
bekæmpelse af fattigdom, herunder børnefattigdom, i EU6,

– der henviser til sin beslutning af 19. februar 2009 om socialøkonomi7,

– der henviser til sin beslutning af 6. maj 2009 om aktiv integration af mennesker, der er 

                                                                                                                                                  

1 Rådet for Den Europæiske Union, pressemeddelelse nr. 358 fra den 2916. samling i Rådet (beskæftigelse, 
socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) i Bruxelles den 16.-17.december 2008.
Rådet for Den Europæiske Union, pressemeddelelse 9721/2/09 REV 2 nr. 124 fra den 2947. samling i Rådet 
(beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) i Luxembourg, den 8.-9. juni 2009.
Rådet for Den Europæiske Union, pressemeddelelse 17323/1/10 REV nr. 331PR CO 43 fra den 3053. samling i 
Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) i Bruxelles den 6.-7. december 2010, sociale 
ydelser af almen interesse, s. 18.
2 Udtalelse CdR 181/2006 endelig om KOM(2006)0177.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0340.
4 Vedtagne tekster, T6_TA-0380/2006.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0070.
6 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0467.
7 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0062.
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udstødt fra arbejdsmarkedet1,

– der henviser til sin beslutning af 18. maj 2010 om nye udviklingstendenser for offentlige 
indkøbskontrakter2,

– der henviser til resultaterne af Eurofounds livskvalitetsundersøgelser i 2003 og 20073,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, Regionaludviklingsudvalget samt til Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at traktaterne bekræfter medlemsstaternes mål som værende konstante 
forbedringer af leve- og arbejdsvilkårene og Unionens mål som værende befolkningernes 
velfærd, der skal opnås gennem bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret 
økonomisk vækst, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der 
tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og 
forbedring af miljøkvaliteten, bekæmpelse af social udstødelse og forskelsbehandling, 
fremme af social retfærdighed og beskyttelse, ligestilling mellem kvinder og mænd, 
solidaritet mellem generationerne og beskyttelse af børns rettigheder,

B. der henviser til, at artikel 14 i TEUF og protokol nr. 26 udtrykkeligt omhandler 
tjenesteydelser af almen interesse, herunder sociale ydelser af almen interesse, både 
økonomiske og ikke-økonomiske; der endvidere henviser til, at det bekræftes, at nationale, 
regionale og lokale myndigheder har den afgørende rolle og vide skønsbeføjelser med 
hensyn til at levere, rekvirere og tilrettelægge tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, og at traktaterne ikke berører medlemsstaternes kompetence til at levere, 
rekvirere og tilrettelægge ikke-økonomiske tjenesteydelser af almen interesse,

C. der henviser til, at levering af sociale ydelser af almen interesse, der er tilgængelige for 
alle, af høj kvalitet, tilgængelige og prismæssigt overkommelige derfor kan anses for en 
vigtig søjle i den europæiske sociale model og som grundlaget for en god livskvalitet og 
for opfyldelsen af EU’s økonomiske målsætninger,

D. der henviser til, at artikel 4, stk. 2, og artikel 5, stk. 3, i TEU indbefatter subsidiaritet på 
lokalt plan, formelt anerkender regionalt og lokalt selvstyre og tillægger dem en større 
rolle,

1. mener, at sociale ydelser af almen interesse og brugerne heraf har en række særlige 
karakteristika udover de fælles karakteristika for tjenesteydelser af almen interesse; 
sociale ydelser af almen interesse omfatter, udover sundhedsydelser, både lovfæstede og 
supplerende alment tilgængelige ydelser, som leveres direkte til personen, som spiller en 
rolle med hensyn til forebyggelse, social sammenhængskraft og inklusion, og som gør 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0371.
2 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0173.
3 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.
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grundlæggende sociale rettigheder håndgribelige;

2. understreger, at adgangen til sociale ydelser af almen interesse skal være universel og 
uafhængig af formue eller indkomst og ikke blot er for udsatte brugere;

3. støtter anbefalingen i Monti-rapporten om, at bredbåndsinternet og bankydelser bør 
betragtes som nye universelle tjenesteydelser, som bør anerkendes i EU-lovgivningen;

4. fremhæver, at sociale ydelser af almen interesse udgør et stort økonomisk bidrag i form af 
arbejdspladser, økonomisk aktivitet og købekraft – Kommissionens anden toårsrapport 
angiver, at social- og sundhedssektoren tegner sig for 5 % af det økonomiske output og 
beskæftiger 21,4 mio. mennesker – og at især SMV er afhængige af sociale ydelser af 
almen interesse, som er af høj kvalitet;

5. understreger, at lokale myndigheder spiller en afgørende rolle med hensyn til at definere, 
finansiere, levere og tildele sociale ydelser af almen interesse: det anslås, at den lokale og 
regionale offentlige sektor tegner sig for 15,9 % af EU-27’s BNP, hvoraf 
lokalforvaltningen alene tegner sig for 12,9 % og dens udgifter til socialsikring for 3 % 
(378,1 mia. EUR);

6. understreger, at hovedformålet med sociale ydelser af almen interesse er at opfylde 
socialpolitiske mål og gøre enkeltpersoners og gruppers sociale rettigheder håndgribelige, 
og at sociale ydelser af almen interesse ofte udgør en integreret del af de sociale 
sikringsordninger; påpeger, at Eurofounds livskvalitetsundersøgelser1 har godtgjort, at en 
af de vigtigste måder, hvorpå borgernes livskvalitet kan forbedres, er gennem at sikre fuld 
inddragelse i samfundet, samt at tilvejebringelse af social og territorial samhørighed sker 
gennem levering og udvikling af tjenesteydelser af almen interesse, herunder sociale 
ydelser af almen interesse;

7. mener, at erfaringen viser, at profitmaksimeringsmålsætningen hos kommercielle 
udbydere af sociale ydelser af almen interesse er i modstrid med principperne og 
målsætningerne for disse;

8. understreger, at nationale og lokale myndigheder, som beskæftiger sig med at levere eller 
give bemyndigelse til sociale ydelser af almen interesse, har behov for et klart grundlag 
for deres ydelser og udgifter, og at den oplysnings- og præciseringstjeneste, som 
Kommissionen har udviklet, skønt den er af afgørende betydning, er utilstrækkelig og ikke 
beskytter leverandører af sociale ydelser af almen interesse mod søgsmål;

9. mener, at det hverken er effektivt eller demokratisk acceptabelt, at Domstolen fortsat 
forventes at træffe afgørelse om spørgsmål, der burde præciseres i lovgivningen;

10. understreger, at sociale ydelser af almen interesse er en uundværlig investering i Europas 
fremtid, og at de er under hårdt pres på grund af den økonomiske krise, bankkrisen og 

                                               
1 Eurofound – livskvalitetsundersøgelser http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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regeringernes spareprogrammer, som fører til en endnu større efterspørgsel efter dem;

11. mener, at solidaritetsprincippet og styrkelsen af Den Europæiske Union kræver, at krisen 
med dens stigende arbejdsløshed og fattigdom, skal imødegås ved hjælp af et kraftigt 
forhøjet EU-budget, forstærkede strukturfonde, navnlig Den Europæiske Socialfond, og et 
nyt europæisk gældsagentur;

12. mener, at medlemsstaternes regeringer for at kunne levere sociale ydelser af almen 
interesse, som er af høj kvalitet, er nødt til at sikre en finansiel ramme for disse ydelser, 
som garanterer kontinuitet i ydelserne og stabil finansiering samt anstændige indkomster, 
arbejdsvilkår og uddannelse for dem, der leverer ydelserne;

13. mener, at medlemsstaterne for at kunne bibeholde leveringen af sociale ydelser af almen 
interesse, som er af høj kvalitet, har brug for nye indtægtskilder, som f.eks. en afgift på 
finansielle transaktioner;

14. mener, at der er bred europæisk enighed om, at sociale ydelser af almen interesse er 
afgørende for vores befolkningers velfærd og for en effektiv økonomi, men der er ingen 
enighed i eller mellem Kommissionen og Rådet om gennemførelsen af praktiske 
foranstaltninger med henblik på at overvinde de påviste hindringer for levering og 
udvikling af sociale ydelser af almen interesse;

15. understreger, at medlemsstaterne og de lokale myndigheder frit skal kunne afgøre, 
hvordan sociale ydelser af almen interesse skal finansieres og leveres, hvad enten det sker 
direkte eller på anden måde, gennem anvendelse af alle til rådighed værende instrumenter, 
således at det sikres, at Unionens sociale målsætninger ikke svækkes af reglerne om det 
indre marked, og man samtidig støtter et miljø, der fremmer kvalitet, tilgængelighed og 
effektivitet i leveringen af ydelserne;

16. opfordrer til EU-lovgivning, der gør det muligt for gensidige selskaber, foreninger og 
fonde at operere tværnationalt;

17. opfordrer til en præcisering af de grundlæggende principper om kontrol af statsstøtte og til 
en gennemgang af kriterierne for beregning af godtgørelse for forpligtelserne til offentlig 
tjeneste;

18. opfordrer til, at Monti og Kroes’ opfølgning fra 2005 på Altmark-sagen udvides, således 
at bestemmelserne forenkles, fleksibiliteten i deres anvendelse øges, og undtagelserne 
udvides; opfordrer til, at bagatelgrænsen forhøjes til mindst 500 000 EUR i løbet af en 
treårs-cyklus;

19. opfordrer til en reform af kriterierne for klassificering af økonomiske og ikke-økonomiske 
sociale ydelser af almen interesse inden for rammerne af den nuværende EU-lovgivning;

20. understreger, at bestemmelserne om offentlige indkøb skal forenkles og gøres mere 
fleksible, således at forpligtelserne til offentlig tjeneste kan opfyldes;

21. opfordrer Kommissionen til formelt at anerkende andre metoder til udvælgelse af 
leverandører, såsom ”interne” metoder eller metoder for ”koncessionskontrakter om 
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tjenesteydelser”, og tillægger udtrykkeligt alle muligheder for kontraktindgåelse og 
finansiering i forbindelse med sociale ydelser af almen interesse lige stor værdi; opfordrer 
til udvidelse af den “interne” metode, så den også omfatter tjenesteydelsesleverandører, 
der opfylder særlige kriterier for almen interesse;

22. støtter den normative forankring af en praktisk ”intern” udbudsmulighed for sociale 
ydelser af almen interesse, der tager udgangspunkt i den ændrede forordning 1370/2007 
om offentlig trafikbetjening inden for personbefordring med jernbane og ad vej, hvori det 
fastsættes, at enhver kompetent lokal myndighed kan beslutte selv at levere 
tjenesteydelser eller at tildele kontrakter om offentlige tjenesteydelser til en juridisk 
selvstændig enhed, som den kompetente lokale myndighed udøver kontrol over, i lighed 
med den kontrol den udøver over sit eget departement;

23. mener, at de lokale myndigheder skal inddrages i en løbende bottom-up-proces, der skal 
foretage et grundigt eftersyn af bestemmelserne om indkøb med henblik på at undgå 
uoverensstemmelser mellem bestemmelserne og praksis for organisering i ”den virkelige 
verden”;

24. opfordrer til en omdefinering af begrebet ”det økonomisk set mest fordelagtige tilbud”, 
således at nationale og lokale sociale kriterier og kvalitetskriterier for levering af sociale 
ydelser af almen interesse bliver et obligatorisk krav i aftaler om offentlige indkøb, 
herunder aftaler om underentreprise;

25. understreger, at der er behov for hurtige løsninger på de problemer, som leverandørerne af 
sociale ydelser af almen interesse har påvist;

26. opfordrer til et reformprogram, som skal indbefatte tilpasning af lovgivningen og 
præcisering på europæisk plan, til støtte for de særlige karakteristika ved sociale ydelser af 
almen interesse;

27. mener, at Udvalget for Social Beskyttelse har ydet et vigtigt bidrag til forståelsen af 
sociale ydelser af almen interesse og deres rolle, men at det ikke er tilstrækkeligt 
repræsentativt eller gennemsigtigt til at være drivkraften bag et reformprogram;

28. foreslår, at der oprettes en taskforce på højt niveau og med deltagelse af mange forskellige 
interessenter – i første omgang med et toårigt mandat – som er åben, fleksibel og 
gennemsigtig, og som skal følge gennemførelsen af de politiske initiativer, der er fundet 
frem til i denne betænkning og i henstillingerne fra det tredje forum, Kommissionens 
anden toårsrapport og rapporterne fra Udvalget for Social Beskyttelse samt alle andre 
relevante forslag, som skal igangsætte en fuldstændig gennemgang af alle bestemmelser, 
navnlig bestemmelser om statsstøtte og offentlige indkøb, der har betydning for sociale 
ydelser af almen interesse, og evaluere, hvordan de skal omformes, således at de 
respekterer og støtter medlemsstaternes ansvar med hensyn til at definere og levere sociale 
ydelser af almen interesse under hensyntagen til Kommissionens aktuelle gennemgang af 
bestemmelserne;

29. mener, at den foreslåede taskforce som en del af sit mandat også skal overveje 
nyskabelser, såsom et europæisk ressourcecenter for sociale ydelser af almen interesse, et 
medlemsstatsregister for sociale ydelser af almen interesse, en pilotordning for ældrepleje 
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og handlingsprogrammer baseret på den frivillige europæiske kvalitetsramme for sociale 
tjenesteydelser;

30. opfordrer til et fjerde europæisk forum om sociale ydelser af almen interesse organiseret 
af Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender for at følge op på 
initiativet i Ferreira-betænkningen fra 2007 og evaluere reformfremskridtene; opfordrer 
endvidere til, at taskforcen forelægger en statusrapport ved det fjerde forum, som giver 
forummet kontinuitet, retning og substans;

31. opfordrer indtrængende til, at taskforcen ledes af Kommissionens Generaldirektorat for 
Sociale Anliggender, at medlemmerne bl.a. kommer fra GD Konkurrence, GD Indre 
Marked, GD Miljø, GD SANCO, Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og 
Forbrugerpolitik (EPSCO), arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationer, der 
er aktive inden for området sociale ydelser af almen interesse, at såvel Parlamentet som 
Regionsudvalget får en central rolle i betragtning af deres demokratiske mandat, og at 
virksomheder og interessenter inden for den sociale økonomi, inklusive de frivillige 
organisationer, samt lokale myndigheder skal være repræsenteret;

32. glæder sig over den europæiske kvalitetsramme for sociale tjenesteydelser, men 
fastholder, at anvendelsen af principperne skal overvåges ved hjælp af de foreslåede 
kvalitetskriterier, og at interessenterne skal inddrages i processen;

33. opfordrer indtrængende til, at medlemsstaterne anvender den europæiske kvalitetsramme 
for sociale tjenesteydelser til at udarbejde akkrediterings- og overvågningssystemer af høj 
kvalitet, og at implementeringen af rammen evalueres under henvisning til Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og protokol nr. 26 i TEUF;

34. understreger, at ordentlige, stabile arbejdsvilkår og uddannelse af høj kvalitet er afgørende 
for levering af sociale ydelser af høj kvalitet;

35. mener, at principperne i den europæiske kvalitetsramme for sociale tjenesteydelser bør 
anvendes til at bidrage til udarbejdelsen af obligatoriske kvalitetskriterier, som skal 
anvendes i forbindelse med ændrede bestemmelser om offentlige indkøb;

36. foreslår, at der bør rettes op på den manglende henvisning til finansiering og 
leverandørstatus i den europæiske kvalitetsramme for sociale tjenesteydelser;

37. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter samt til 
Regionsudvalget.
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BEGRUNDELSE

Verden har forandret sig, siden Hasse Ferreira-betænkningen tog fat på sociale ydelser af 
almen interesse i 2007. For det første kollapsede den økonomiske model, som var kendetegnet 
ved begrænset regulering, og som Kommissionen og Rådet ihærdigt havde fremmet igennem 
mange år, med et brag ved udgangen af det år. For det andet, og mere positivt, er der 
Lissabontraktatens nye reguleringsmæssige og politiske rammer til støtte for og udvikling af 
sociale ydelser af almen interesse. Sociale ydelser af almen interesse er vigtige sociale og 
økonomiske søjler i vore samfund. Der skal findes midler til at finansiere dem i tilstrækkeligt 
omfang. Denne betænkning indkredser muligheder for at reagere på de problemer, som 
leverandører og brugere af sociale ydelser af almen interesse har, på en progressiv og resolut 
måde. Det er navnlig afgørende at få etableret et engageret og bottom-up officielt organ, der 
inddrager alle interessenter, som kan finde frem til og gennemføre de nødvendige reformer.

Den økonomiske krise

Der har været enorme økonomiske og sociale omkostninger ved kollapset, herunder 
økonomisk stagnation, store stigninger i arbejdsløsheden og fattigdommen. I nogle tilfælde 
har medlemsstaternes gæld og budgetunderskud nået kriseniveauer på grund af 
socialiseringen af privat bankgæld. Det pres på budgetterne, som er affødt af denne situation, 
lægger et enormt pres på finansieringen af sociale ydelser af almen interesse, som kommer 
oven i det pres på disse ydelser, der hidrører fra den neo-liberale økonomiske model, der anser 
sådanne ydelser for at være frivillige tilvalg. Dette har øget de bekymringer, som 
leverandørerne af sociale ydelser af almen interesse og borgerne længe har haft, angående de 
begrænsninger, som Kommissionens fortolkning af traktaterne har pålagt dem i forbindelse
med finansieringen og leveringen af sociale ydelser af almen interesse.

Rådets og Kommissions aktuelle politik er at lægge vægt på finanspolitisk konsolidering –
genindførelse at stabilitets- og vækstpagtens kriterier vedrørende gæld og budgetunderskud –
selv om krisen har afsløret, at stabilitets- og vækstpagten er helt utilstrækkelig som mål for 
økonomisk sundhed. Debatten om, hvordan disse problemer skal tackles, handler også om, 
hvordan vi redder den europæiske sociale model fra at lide uhelbredelig skade. Man har 
opgivet at finde frem til den rette kombination for hver enkelt medlemsstat af udgifter til 
sociale ydelser af almen interesse, beskatning og stimuli, der kan hjælpe vores økonomier til 
bæredygtig vækst, og dermed gøre det muligt at reducere gæld og underskud til mere 
overkommelige proportioner inden for en overskuelig fremtid, for i stedet at følge en blindt 
ideologisk dagsorden. Den afgørende rolle, som sociale ydelser af almen interesse kan spille 
på dette tidspunkt, både som sikkerhedsnet og som drivkraft for vækst, bemærkes stort set 
ikke.

Lissabontraktaten

Lissabontraktatens nye reguleringsmæssige og politiske potentiale kan imidlertid, hvis det 
udnyttes intelligent, bidrage til at forny dette væsentlige element i vores europæiske sociale 
model. Reaktionen på krisen kunne være en anledning til et fornyet politisk tilsagn til den 
sociale og økonomiske rolle, som universel adgang til sociale ydelser af almen interesse kan 
spille.
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Den nye traktats bestemmelser (artikel 3, stk. 3, og artikel 9 i TEUF) bemyndiger os til at 
udvikle en moderne social markedsøkonomi. Artikel 14 i TEUF anerkender, at tjenesteydelser 
af almen økonomisk interesse er en væsentlig del af Europas sociale model. Protokol nr. 26 
fastsætter klart medlemsstaternes ansvar for at levere sådanne ydelser, og Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender borgernes ret til adgang til 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse.

Denne betænkning indkredser mulighederne for at reagere på de problemer, som leverandører 
og brugere af sociale ydelser af almen interesse har, på en progressiv og resolut måde. Den 
indkredser den lovgivning og politik, der kan udvikles med henblik på at sikre, at sociale 
ydelser af almen interesse, både økonomiske og ikke-økonomiske, kan få mulighed for at 
spille deres normale rolle og samtidig hjælpe os ud af krisen og bidrage til opfyldelsen af den 
sociale og økonomiske 2020-strategi, som anerkendt af Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, 
sundhed og forbrugerpolitik) i december 2010.

Den sociale rolle, som sociale ydelser af almen interesse spiller

Sociale ydelser af almen interesse er en delmængde af tjenesteydelser af almen interesse, og 
kategoriseres ifølge de dominerende fortolkninger ofte fejlagtigt som ”økonomiske” 
tjenesteydelser. Sociale ydelser af almen interesse og brugerne heraf har en række særlige 
karakteristika udover de fælles karakteristika for tjenesteydelser af almen interesse. Sociale 
ydelser af almen interesse omfatter, udover sundhedsydelser, både lovfæstede og supplerende 
alment tilgængelige ydelser, som leveres direkte til personen, som spiller en rolle med hensyn 
til forebyggelse, social sammenhængskraft og inklusion, og som gør grundlæggende sociale 
rettigheder håndgribelige.

Universelle tjenesteydelser af høj kvalitet, som f.eks. sundhed, uddannelse og børnepasning, 
og basale nettjenester, såsom transport, energi og telekommunikation, sikrer et sundt, aktivt, 
sammenhængende og inklusivt samfund og er desuden afgørende for en højere grad af 
arbejdsmarkedsdeltagelse og for udviklingen af en konkurrencedygtig social 
markedsøkonomi.

Den økonomiske rolle, som sociale ydelser af almen interesse spiller

Sociale ydelser af almen interesse yder som helhed et meget betydeligt bidrag til økonomien i 
form af arbejdspladser, økonomisk aktivitet og købekraft. Kommissionens anden toårsrapport 
om sociale ydelser af almen interesse anfører, at social- og sundhedsydelser tegner sig for 5 % 
af det økonomiske output og beskæftiger omkring 21,4 mio. mennesker. 

De Offentlige Arbejdsgiveres Europæiske Organisation (CEEP)1 anslår, at leverandører af 
tjenesteydelser af almen interesse i EU bidrager direkte med 26 % (2 412 mia. EUR) af EU's 
BNP og beskæftiger 64 mio. mennesker, hvoraf en tredjedel er beskæftiget i social- og 
sundhedssektoren.

                                               
1 CEEP: Kortlægning af offentlige ydelser: 
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
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Eurofound’s forskningsenhed har i deres livskvalitetsundersøgelser1 fastslået, at en af de 
vigtigste måder, hvorpå borgernes livskvalitet kan forbedres, fuldstændig integration i 
samfundet kan sikres og social og territorial samhørighed tilvejebringes er gennem levering 
og udvikling af tjenesteydelser af almen interesse/sociale ydelser af almen interesse, hvad 
enten de leveres af statslige institutioner, lokale myndigheder eller virksomheder og 
interessenter inden for den sociale økonomi, som f.eks. gensidige foreninger, kooperativer og 
frivillige organisationer.

Finansiering

En fællesskabstilgang baseret på solidaritet, et kraftigt forhøjet EU-budget, der kan hjælpe de 
svagere økonomier, en større rolle for Den Europæiske Investeringsbank og et europæisk 
gældsagentur, der kan stabilisere prisen på gæld, ville sikre en hurtigere genopretning og 
styrke Den Europæiske Union på et tidspunkt, hvor der er voksende centrifugale kræfter, der 
svækker Unionen. En europæisk afgift på højst 0,5 % på finansielle transaktioner, som der var 
enighed om i Berès-betænkningen, ville generere 200 mia. EUR om året.

INITIATIV MED HENBLIK PÅ AT FREMME REFORMER

De offentlige myndigheder, der beskæftiger sig med at levere eller give bemyndigelse til 
sociale ydelser af almen interesse, har behov for et klart retsgrundlag at basere deres ydelser 
og udgifter på. Den oplysnings- og præciseringstjeneste, som Kommissionen har udviklet, er 
af afgørende betydning for leverandørerne, og en opgradering af disse tjenester vil være 
velkommen. Men Kommissionens præciseringer har ikke fjernet retsusikkerheden. Domstolen 
står med den opgave at træffe afgørelse om disse spørgsmål, der burde præciseres i 
lovgivningen. Dette er ikke tilfredsstillende fra et demokratisk eller effektivt 
beslutningstagningsynspunkt.

Frivillige og virksomheder inden for den sociale økonomi, som har få ressourcer og 
forvaltningsstrukturer, og som leverer sociale ydelser af almen interesse, kan ende med at 
blive insolvente på grund af byrden af bureaukratiske krav i forbindelse med indkøb og 
statsstøtte. Dette har den følge, at det begrænser lokale myndigheders evne og vilje til at 
anvende sådanne organisationer til at levere ydelser og afprøve nye, innovative ydelser.

Udfordringen er at afgrænse og opstille en sikker og fleksibel ramme for sociale ydelser af 
almen interesse under anvendelse af alle de instrumenter, vi har til rådighed, for at sikre, at 
Unionens sociale målsætninger støttes snarere end forhindres af bestemmelser, der tager sigte 
på at regulere kommercielle virksomheder. 

Efter ordførerens opfattelse bør en reformpakke omfatte en rammeforordning om 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse2, hvor artikel 14 i TEUF anvendes til at definere 
tjenesteydelser af almen interesse og begrænse virkningen af bestemmelserne om det indre 
marked. Forordningen kunne skelne mellem økonomiske og ikke-økonomiske tjenesteydelser 
af almen interesse og konsolidere og præcisere de overordnede principper og fælles 
                                               
1 Eurofound – livskvalitetsundersøgelser http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
2 S&D-Gruppen Udkast til forordning om tjenesteydelser af almen økonomisk interesse (Draft SGEI 
Regulation): proinsias.derossa@europarl.europa..eu.
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betingelser for vellykket drift af sådanne tjenester. Den politiske sammensætning af Rådet og 
Kommissionen gør det imidlertid usandsynligt, at en sådan lovgivning kan vedtages i nær 
fremtid, og der er behov for løsninger nu.

Denne betænkning opridser et reformprogram, som tackler de problemer, bestemmelserne om 
offentlige indkøb og statsstøtte skaber for leveringen af sociale ydelser af almen interesse, 
samt andre spørgsmål og stiller forslag med henblik på, at nationale og lokale myndigheder 
kan opnå en fleksibel tilgang i finansieringen og tildelingen af sociale ydelser af almen 
interesse, f.eks. som ”interne” tjenester. Reformerne bør bl.a. også se på: Den rolle, som 
virksomheder og interessenter inden for den sociale økonomi og frivillige organisationer 
spiller med hensyn til levering af sociale ydelser af almen interesse, at gøre overholdelsen af 
nationale og lokale sociale og kvalitetsmæssige kriterier i indkøbsaftaler obligatorisk, også 
når der anvendes underleverandører, at tage sig af problemet med “falske selvstændige” inden 
for levering af sociale ydelser af almen interesse, en EU-statut, der gør det muligt for 
gensidige selskaber at operere tværnationalt.

En taskforce med mange interessenter

Som det allervigtigste har et ambitiøst reformprogram for sociale ydelser af almen interesse 
behov for en officiel ramme, der har til formål at gennemføre de nødvendige reformer. Denne 
betænkning foreslår, at der oprettes en taskforce på højt niveau og med deltagelse af mange 
forskellige interessenter, hvilket der er opbakning til i henstillingerne fra det tredje forum om 
sociale ydelser af almen interesse. Taskforcens mandat skulle være at finde frem til en bred 
konsensus om de forskellige forslag, herunder dem fra Parlamentet, Kommissionen, Udvalget 
for Social Beskyttelse, arbejdsmarkedets parter samt organer, der repræsenterer leverandører 
og brugere, finde frem til de politiske og juridiske justeringer, der er nødvendige for at 
fastlægge standarder af høj kvalitet og den nødvendige retssikkerhed, der kan garantere, at 
sociale ydelser af almen interesse til fulde spiller deres sociale og økonomiske rolle i det 
europæiske samfund. Medlemmerne skulle komme fra de førnævnte organisationer og ledes 
af GD Sociale Anliggender, og medlemmerne skulle desuden omfatte GD Konkurrence, GD 
Indre Marked, GD Miljø og GD SANCO. Til at starte med skulle den have et toårigt mandat 
med henblik på at aflægge statusrapport ved det fjerde forum om sociale ydelser af almen 
interesse, som også foreslås i denne betænkning. 

Endnu en idé, som også bør overvejes af den foreslåede taskforce, kommer fra UNIOPSS1, 
der foreslår et europæisk ressourcecenter for sociale ydelser af almen interesse. Det kunne 
fungere som et teknisk referencepunkt mellem medlemsstaterne, Kommissionen og 
civilsamfundet på EU-plan. Det kunne fremme en effektiv europæisk retlig ramme, fremme 
investeringer, udveksle bedste praksis, indsamle statistik og organisere komparative 
undersøgelser. Det kunne høres i forbindelse med lovgivningsmæssige initiativer, der har 
betydning for sociale ydelser af almen interesse. Monti-rapporten om færdiggørelsen af det 
indre marked (2010) hævder, at sociale ydelser af almen interesse spiller en vigtig økonomisk 
og social rolle, og konkluderer, at der er behov for en ny universel ret til bredbåndsadgang og 
bankydelser. Der er ikke behov for at lovgive om disse eller andre eksisterende bekymringer 
vedrørende betydningen af lovgivningen om det indre marked for sociale ydelser af almen 

                                               
1 UNIOPSS:http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf.
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interesse. 

Standarder for den frivillige europæiske kvalitetsramme

Det er borgernes ret at have adgang til sociale ydelser af almen interesse, som er af høj 
kvalitet. Der er allerede gjort et betydeligt arbejde på dette område, også af civilsamfundet, og 
vi er ganske tæt på at vedtage en frivillig europæisk kvalitetsramme. Men der er huller i den, 
som denne betænkning forsøger at imødegå. Grundlæggende for kvalitet er: respekt for den 
menneskelige værdighed og grundlæggende rettigheder, at ydelserne skal være 
deltagelsesbaserede, skal myndiggøre brugerne, så de bliver i stand til selv at træffe 
beslutninger, skal være holistiske og vedvarende, skal ydes i partnerskab med 
lokalsamfundene og andre interessenter, skal ydes af uddannet personale, der arbejder under 
ordentlige ansættelses- og arbejdsvilkår, og skal forvaltes på en gennemsigtig og ansvarlig 
måde.

Konklusion

Der er mange andre forslag fra EPSU og EFS og fra leverandører såsom CEEP, mange 
organisationer, der repræsenterer lokale myndigheder og civilsamfundet, såsom Solidar, 
European Social Network, Social Platform, REVES, BAGFW, AIM, MEPLF, Eurodiaconia, 
CEDAG, REIF og Eurocities. Jeg har nøje overvejet alle deres holdninger. De trækker alle på 
deres erfaringer og fortjener aktiv og grundig overvejelse på en struktureret og integreret 
måde, som f.eks. gennem den foreslåede taskforce.

Der er behov for øjeblikkelige løsninger på de problemer, som leverandørerne og brugerne 
har indkredset, og i lyset af den økonomiske krise og arbejdsløshedskrisen har vores borgere 
mere end nogensinde behov for adgang til sociale ydelser af almen interesse, som er af høj 
kvalitet, samtidig med at vores økonomier og samfund også har brug for de fordele, som 
sådanne ydelser kan tilvejebringe. 


