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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om framtiden för sociala tjänster av allmänt intresse
(2009/2222(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 2 och 3.2, och 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 9, 14, 106, 151, 
153.1 j, 153.1 k, 159, 160 och 161 samt protokoll 26,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artikel 361,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 
23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden, särskilt artikel 1.33,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 1098/2008 av 
den 22 oktober 2008 om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social 
utestängning (2010)4,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Genomförande av gemenskapens 
Lissabonprogram: Sociala tjänster av allmänt intresse i Europeiska unionen” 
(KOM(2006)0177) samt det medföljande arbetsdokumentet från kommissionens 
avdelningar om sociala tjänster av allmänt intresse i Europeiska unionen (SEK(2006)516),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Tjänster av allmänt intresse, däribland 
sociala tjänster av allmänt intresse: ett nytt europeiskt åtagande” (KOM(2007)0725),

– med beaktande av arbetsdokumenten från kommissionens avdelningar om vanliga frågor 
om kommissionens beslut av den 28 november 2005 om tillämpningen av 
artikel 86.2 i EG-fördraget på statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster som 
beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse, och av rambestämmelserna för statligt stöd i form av ersättning för offentliga 
tjänster (SEK(2007)1516) och om vanliga frågor om tillämpningen av reglerna om 
offentlig upphandling på sociala tjänster av allmänt intresse (SEK(2007)1514),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Europa 2020: En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020) och av Europaparlamentets resolution av den 
16 juni 2010 om detta meddelande1,

                                               
1 EUT L 303, 14.12.2007, s. 1.
2 EUT L 315, 3.12.2007.
3 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
4 EUT L 298, 7.11.2008, s. 20.
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– med beaktande av kommissionens första tvåårsrapport om sociala tjänster av allmänt 
intresse (SEK(2008)2179) och dess andra tvåårsrapport om sociala tjänster i allmänt 
intresse (SEK(2010)1284)2,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt. Att 
skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi” (KOM(2010)0608),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Mot en bättre fungerande inre marknad 
för tjänster – bygga vidare på resultaten av den ömsesidiga utvärderingen av 
tjänstedirektivet (KOM(2011)0020) och det medföljande arbetsdokumentet från 
kommissionens tjänster (SEK(2011)0102) om processen för den ömsesidiga utvärderingen 
av tjänstedirektivet, 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Årlig tillväxtöversikt: vidareutveckling 
av EU:s samlade insatser mot krisen” (KOM(2011)0011),

– med beaktande av kommissionsledamot László Andors uttalande om de sociala 
bestämmelserna i Lissabonfördraget3,

– med beaktande av Montirapporten av den 9 maj 2010 om en ny strategi för den inre 
marknaden i ekonomins och samhällets tjänst i Europa4,

– med beaktande av rapporten ”Tillämpningen av gemenskapsbestämmelserna på sociala 
tjänster av allmänt intresse”, framställd av kommittén för socialt skydd 20085,

– med beaktande av rapporten om en frivillig europeisk kvalitetsram för sociala tjänster, 
framställd av kommittén för socialt skydd 20106,

– med beaktande av den gemensamma rapporten om socialt skydd och social integration 
2010, framställd av kommittén för socialt skydd 20107,

– med beaktande av slutsatserna och rekommendationerna från forumen om sociala tjänster 
av allmänt intresse i Lissabon i september 2007, Paris i oktober 2008 och Bryssel i 
oktober 20108,

                                                                                                                                                  
1 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Arbetsdokumentet från kommissionens tjänster som medföljde KOM(2008)0418 – Tvåårsrapport om sociala 
tjänster i allmänhetens intresse.
3 Plenarsammanträden, onsdagen den 6 oktober 2010 – Bryssel, punkt 13, Sociala bestämmelser i 
Lissabonfördraget (debatt), uttalande av László Andor, kommissionsledamot.
4 Rapport från Mario Monti till Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso, av den 9 maj 2010.
5 Europeiska rådet, 16062/08, ADD1, den 20 november 2008.
6 SPC/2010/10/8 slutlig.
7 Europeiska rådet, 6500/10, den 15 februari 2010.
8 Första forumet om sociala tjänster av allmänt intresse, den 17 september 2007 i Lissabon, under det 
portugisiska ordförandeskapet, andra forumet om sociala tjänster av allmänt intresse, den 28–29 oktober 2008, 
under det franska ordförandeskapet, tredje forumet om sociala tjänster av allmänt intresse, den 26–
27 oktober 2010, Bryssel, under det belgiska ordförandeskapet.
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– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) möten den 16–17 december 2008, den 8–9 juni 2009 
och den 6–7 december 20101,

– med beaktande av EU-domstolens domar av den
– 19 april 2007 i mål C-295/05 (Tragsa),
– 18 december 2007 i mål C-532/03, kommissionen mot Irland (irländska 

räddningstjänster),
– 13 november 2008 i mål C-324/07 (Coditel Brabant),
– 9 juni 2009 i mål C-480/06, kommissionen mot Tyskland (Stadtwerke Hamburg),
– 10 september 2009 i mål C-206/08 (Eurawasser),
– 9 oktober 2009 i mål C-573/07 (Sea Srl),
– 15 oktober 2009 i mål C-196/08 (Acoset),
– 15 oktober 2009 i mål C-275/08, kommissionen mot Tyskland (Datenzentrale 

Baden-Württemberg),
– 25 mars 2010 i mål C-451/08 (Helmut Müller),

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 6 december 2006 om 
kommissionens meddelande ”Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Sociala 
tjänster av allmänt intresse i Europeiska unionen”2,

– med beaktande av sin resolution av den 6 september 2006 om en europeisk social modell 
för framtiden3,

– med beaktande av sin resolution av den 27 september 2006 om kommissionens vitbok om 
tjänster av allmänt intresse4,

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2007 om sociala tjänster av allmänt 
intresse i Europeiska unionen5,

– med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2008 om främjande av social integration 
och bekämpning av fattigdom, inbegripet barnfattigdom, inom EU6,

– med beaktande av sin resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin7,

– med beaktande av sin resolution av den 6 maj 2009 om aktiv inkludering av människor 
som är utestängda från arbetsmarknaden1,

                                               
1 Europeiska unionens råd, pressmeddelande (Press 358), 2916:e sammanträdet i rådet (sysselsättning, 
socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), Bryssel den 16–17 december 2008.
Europeiska unionens råd, pressmeddelande, 9721/2/09 REV 2 (Press 124), 2947:e sammanträdet i rådet 
(sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), Luxemburg den 8–9 juni 2009.
Europeiska unionens råd, pressmeddelande, 9721/2/09 REV 2 (Press 331PR CO 43), 3053:e sammanträdet i 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), Bryssel den 6–7 december 2010, 
Sociala tjänster av allmänt intresse, s. 18.
2 Yttrande CdR 181/2006 slutligt om KOM(2006)0177.
3 Antagna texter, P6_TA(2006)0340.
4 Antagna texter, T6-0380/2006.
5 Antagna texter, P6_TA(2007)0070.
6 Antagna texter, P6_TA(2008)0467.
7 Antagna texter, P6_TA(2009)0062.
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– med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2010, ”Nya utvecklingstendenser inom 
offentlig upphandling”2,

– med beaktande av resultaten av Eurofounds undersökningar av livskvaliteten 2003 och 
20073,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd, utskottet för regional utveckling och utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-..../2011), och av följande skäl:

A. I fördragen beskrivs medlemsstaternas mål som att ständigt förbättra levnads- och 
arbetsvillkoren, och unionens mål som att främja invånarnas välfärd. Dessa mål ska 
uppnås genom en hållbar utveckling av EU baserad på en balanserad ekonomisk tillväxt, 
en starkt konkurrenskraftig social marknadsekonomi som syftar till full sysselsättning och 
sociala framsteg, skydd och förbättring av miljön, bekämpande av socialt utanförskap och 
diskriminering, främjande av social rättvisa och socialt skydd, jämställdhet mellan 
kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och skydd av barnets rättigheter.

B. I artikel 14 i EUF-fördraget och i dess protokoll 26 beskrivs uttryckligen tjänster av 
allmänt intresse, vilka innefattar sociala tjänster av allmänt intresse, såväl ekonomiska 
som icke-ekonomiska. Det bekräftas att nationella, regionala och lokala myndigheter har 
en viktig roll och en omfattande handlingsfrihet i tillhandahållandet, beställningen och 
organisationen av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, och att fördragen inte påverkar 
medlemsstaternas befogenhet att tillhandahålla, beställa och organisera icke-ekonomiska 
tjänster av allmänt intresse.

C. Tillhandahållandet av allmänt tillgängliga, högkvalitativa, åtkomliga och prisvärda 
tjänster av allmänt intresse kan därför betraktas som en grundläggande pelare i den 
europeiska sociala modellen och som grunden för en god livskvalitet och för uppnåendet 
av EU:s ekonomiska mål.

D. I artiklarna 4.2 och 5.3 i EU-fördraget föreskrivs subsidiaritet på lokal nivå, ett formellt 
erkännande ges åt regionalt och lokalt självstyre och de tilldelas en starkare roll.

1. Europaparlamentet anser att sociala tjänster av allmänt intresse har ett antal särskilda 
kännetecken utöver de allmänna kännetecknen hos tjänster av allmänt intresse. Sociala 
tjänster av allmänt intresse omfattar, utöver hälsorelaterade tjänster, både lagstadgade och 
kompletterande allmänt tillgängliga tjänster, som tillhandahålls personen direkt, och som 
spelar en förebyggande roll och en roll för social sammanhållning och integration samt 
gör de grundläggande sociala rättigheterna tydliga.

                                                                                                                                                  
1 Antagna texter, P6_TA(2009)0371.
2 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0173.
3 Internet: http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm
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2. Europaparlamentet betonar att åtkomsten till sociala tjänster av allmänt intresse måste 
vara allmän och oberoende av rikedom eller inkomster, och inte bara är avsedd för sårbara 
användare.

3. Europaparlamentet godkänner rekommendationen i Montirapporten om att Internet via 
bredband och banktjänster är nya allmänna tjänster, som bör bekräftas i EU-lagstiftningen.

4. Europaparlamentet belyser att sociala tjänster av allmänt intresse lämnar ett stort 
ekonomiskt bidrag i form av sysselsättning, ekonomisk aktivitet och köpkraft –
kommissionens andra tvåårsrapport visar att sektorn för hälsotjänster och sociala tjänster 
står för 5 procent av den ekonomiska produktionen och sysselsätter 
21,4 miljoner människor – och att små och medelstora företag är särskilt beroende av 
sociala tjänster av allmänt intresse av hög kvalitet.

5. Europaparlamentet betonar att lokala myndigheter spelar en grundläggande roll för att 
definiera, finansiera, tillhandahålla och fördela sociala tjänster av allmänt intresse – det 
uppskattas att sektorn för lokal och regional styrning är värd 15,9 procent av BNP i 
EU-27, att den lokala styrningen ensam står för 12,9 procent, och att dess utgifter för 
socialt skydd står för 3 procent (378,1 miljarder euro).

6. Europaparlamentet betonar att det främsta syftet med sociala tjänster av allmänt intresse är 
att uppnå socialpolitiska mål och tydliggöra enskilda personers och gruppers sociala 
rättigheter samt att sociala tjänster av allmänt intresse ofta ingår i de sociala 
trygghetssystemen. Parlamentet påpekar att Eurofounds undersökningar av livskvaliteten1

har visat att ett av de viktigaste sätten att förbättra medborgarnas livskvalitet, garantera en 
fullständig integration i samhället och erbjuda social och territoriell sammanhållning är 
genom att tillhandahålla och utveckla tjänster av allmänt intresse inklusive sociala tjänster 
av allmänt intresse.

7. Europaparlamentet anser att erfarenheten visar att det vinstdrivande målet hos 
kommersiella leverantörer av sociala tjänster av allmänt intresse strider mot principerna 
och målen för sociala tjänster av allmänt intresse.

8. Europaparlamentet betonar att nationella och lokala myndigheter som tillhandahåller eller 
delegerar sociala tjänster av allmänt intresse behöver en tydlig rättslig grund för sina 
tjänster och utgifter, och att trots att den informations- och klargörandetjänst som har 
utvecklats av kommissionen har stor betydelse är den inte tillräcklig och den skyddar inte 
leverantörerna av sociala tjänster av allmänt intresse från rättsliga förfaranden.

9. Europaparlamentet anser att det varken är effektivt eller demokratiskt godtagbart att 
EU-domstolen förväntas fortsätta att avgöra frågor som bör klargöras genom lagstiftning.

10. Europaparlamentet betonar att sociala tjänster av allmänt intresse är en oumbärlig 
investering för EU:s framtid, och står under högt tryck på grund av de ekonomiska 

                                               
1 Eurofound – Undersökningar av livskvaliteten, Internet: 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm
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kriserna och bankkriserna och de statliga åtstramningsprogrammen, som leder till en allt 
högre efterfrågan på dem.

11. Europaparlamentet anser att solidaritetsprincipen och stärkandet av Europeiska unionen 
kräver att krisen, med dess ökning av arbetslösheten och fattigdomen, måste hanteras 
genom en kraftigt stärkt EU-budget, genom stärkta strukturfonder, särskilt 
Europeiska socialfonden, och av en ny europeisk skuldmyndighet.

12. Europaparlamentet anser att tillhandahållandet av sociala tjänster av allmänt intresse av 
hög kvalitet kräver att medlemsstaternas regeringar garanterar en ekonomisk ram för 
sociala tjänster av allmänt intresse som säkerställer en kontinuitet i tjänsterna och stabil 
finansiering, samt anständiga inkomster och arbetsförhållanden och utbildning för dem 
som utför tjänsterna.

13. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna, för att kunna fortsätta utföra sociala 
kvalitetstjänster av allmänt intresse behöver nya inkomstflöden, exempelvis en skatt på 
ekonomiska transaktioner.

14. Europaparlamentet anser att det finns en bred enighet i Europa om att sociala tjänster av 
allmänt intresse är nödvändiga för våra befolkningars välbefinnande och en effektiv 
ekonomi, men att det inte finns någon enighet inom eller mellan kommissionen och rådet 
om genomförandet av praktiska åtgärder för att överbrygga de hinder som har upptäckts 
mot tillhandahållandet och utvecklingen av sociala tjänster av allmänt intresse.

15. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna och de lokala myndigheterna måste 
ha friheten att bestämma hur de sociala tjänsterna av allmänt intresse ska finansieras och 
tillhandahållas, oavsett om det sker direkt eller ej, med hjälp av alla tillgängliga 
instrument för att garantera att unionens sociala mål inte försvagas av reglerna för den inre 
marknaden, samtidigt som den stöder en miljö som främjar kvalitet, tillgänglighet och 
effektivitet i tillhandahållandet av tjänsterna.

16. Europaparlamentet kräver EU-lagstiftning för att ömsesidiga bolag, föreningar och 
stiftelser ska kunna fungera transnationellt.

17. Europaparlamentet kräver ett klargörande av de grundläggande principerna om kontrollen 
av statligt stöd, och en översyn av kriterierna för beräkning av ersättningen för offentliga 
tjänster.

18. Europaparlamentet kräver att 2005 års svar från Monte-Kroes i målet Altmark breddas så 
att det förenklar reglerna, ökar flexibiliteten i deras tillämpning och utvidgar avvikelserna. 
De minimis-tröskeln bör höjas till minst 500 000 euro under en treårscykel.

19. Europaparlamentet kräver en reform av kriterierna för att klassificera ekonomiska och 
icke-ekonomiska sociala tjänster av allmänt intresse inom ramen för den gällande 
EU-lagstiftningen.

20. Europaparlamentet betonar att reglerna om offentlig upphandling måste förenklas och 
göras mer flexibla så att skyldigheterna att tillhandahålla offentliga tjänster kan uppfyllas.
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21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att formellt erkänna andra modaliteter för 
valet av leverantörer, exempelvis metoder som avser ”interna val” och 
”tjänstekoncessioner”, och att uttryckligen tilldela alla alternativ för kontraktering och 
finansiering av sociala tjänster av allmänt intresse lika värde. Parlamentet kräver en 
utvidgning av metoden med interna val för att inkludera tjänsteleverantörer som uppfyller 
vissa kriterier som rör allmänt intresse.

22. Europaparlamentet stöder den normativa förankringen av ett praktiskt internt 
upphandlingsalternativ för sociala tjänster av allmänt intresse, baserat på modellen i den 
omarbetade förordning nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg, vilken skulle 
innebära att en behörig lokal myndighet kan besluta att själv utföra tjänster eller tilldela 
offentliga tjänstekontrakt till en juridiskt distinkt enhet över vilken den behöriga lokala 
myndigheten utövar en kontroll som liknar den som den utövar över sin egen avdelning.

23. Europaparlamentet anser att lokala myndigheter måste involveras i en fortlöpande 
”bottom up”-process av översyn av upphandlingsreglerna för att undvika avvikelser 
mellan reglerna och organisationssätten på plats.

24. Europaparlamentet kräver en ny definition av begreppet ”mest ekonomiskt fördelaktigt 
erbjudande”, för att göra nationella och lokala sociala kriterier och kvalitetskriterier för 
utförandet av sociala tjänster av allmänt intresse till ett obligatoriskt krav i 
upphandlingskontrakt, inklusive underentreprenader.

25. Europaparlamentet betonar att de problem som leverantörer av sociala tjänster av allmänt 
intresse har upptäckt måste lösas snarast.

26. Europaparlamentet kräver ett reformprogram, vilket ska innefatta en anpassning av 
lagstiftningen och ett klargörande på EU-nivå, till stöd för de särskilda kännetecknen hos 
sociala tjänster av allmänt intresse.

27. Europaparlamentet anser att kommittén för socialt skydd har lämnat ett viktigt bidrag till 
uppfattningen av och rollen för sociala tjänster av allmänt intresse, men att den inte är 
tillräckligt representativ eller öppen för att driva ett reformprogram.

28. Europaparlamentet föreslår att en arbetsgrupp på hög nivå med flera intressenter inrättas –
först med ett tvåårigt uppdrag – som är öppen, flexibel och insynsvänlig, för att driva 
genomförandet av de politiska initiativ som beskrivs i detta betänkande och i 
rekommendationerna från det tredje forumet, kommissionens andra tvåårsrapport och 
rapporterna från kommittén för socialt skydd, samt andra relevanta förslag, för att inleda 
en fullständig översyn av alla regler, särskilt reglerna om statligt stöd och upphandling, 
som påverkar sociala tjänster av allmänt intresse, och att utvärdera hur de måste ändras för 
att respektera och stödja medlemsstaternas ansvar i definitionen och tillhandahållandet av 
sociala tjänster av allmänt intresse, med hänsyn till kommissionens aktuella översyn av 
reglerna.

29. Europaparlamentet anser att den föreslagna arbetsgruppen som en del av sitt uppdrag även 
bör diskutera innovationer som ett europeiskt resurscentrum för sociala tjänster av allmänt 
intresse, ett medlemsstatsregister över sociala tjänster av allmänt intresse, ett pilotsystem 
för äldrevård och åtgärdsprogram baserade på den europeiska frivilliga kvalitetsramen.
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30. Europaparlamentet kräver ett fjärde europeiskt forum om sociala tjänster av allmänt 
intresse, som anordnas av parlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor, för att 
föra vidare initiativet i 2007 års Ferreirabetänkande, och se över framstegen mot en 
reform, samt att arbetsgruppen ska lämna in en framstegsrapport till det fjärde forumet, för 
att ge Forumet kontinuitet, handlingsfrihet och substans.

31. Europaparlamentet anser att arbetsgruppen bör ledas av kommissionens generaldirektorat 
för sociala frågor, att dess ledamöter ska omfatta generaldirektoraten för konkurrens, den 
inre marknaden, miljö och hälso- och konsumentfrågor, rådet (sysselsättning, 
socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), sociala partner samt det civila 
samhällets organisationer som är aktiva inom sociala tjänster av allmänt intresse, att både 
parlamentet och Regionkommittén, med tanke på deras demokratiska uppdrag, måste 
involveras centralt samt att den sociala ekonomins företag och intressenter inklusive 
frivilligorganisationer samt lokala myndigheter måste vara representerade.

32. Europaparlamentet välkomnar den frivilliga kvalitetsramen men insisterar på att 
tillämpningen av principerna måste övervakas med de föreslagna kvalitetskriterierna och 
att intressenterna måste inkluderas i processen.

33. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda den frivilliga kvalitetsramen 
för att upprätta system för ackreditering och övervakning av kvaliteten samt att utvärdera 
genomförandet av den frivilliga kvalitetsramen med hänvisning till stadgan om de 
grundläggande rättigheterna och protokoll 26 i EUF-fördraget.

34. Europaparlamentet understryker att anständiga, stabila arbetsförhållanden och 
kvalitetsutbildning är nödvändiga för att tillhandahålla sociala kvalitetstjänster.

35. Europaparlamentet anser att principerna för den frivilliga kvalitetsramen bör användas för 
att bidra till att definiera obligatoriska kvalitetskriterier för tillämpning på de omarbetade 
reglerna om offentlig upphandling.

36. Europaparlamentet föreslår att bristen på hänvisning i den frivilliga kvalitetsramen till 
finansiering och status som tjänsteleverantör ska avhjälpas.

37. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas och kandidatländernas parlament och regeringar samt 
Regionkommittén.
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MOTIVERING

Världen har förändrats sedan Hasse Ferreiras betänkande om sociala tjänster av allmänt 
intresse 2007. För det första kollapsade den ekonomiska modellen med lätt reglering, som 
ihärdigt hade främjats av kommissionen och rådet i många år, på ett spektakulärt sätt i slutet 
av det året. För det andra, och mer positivt, finns Lissabonfördragets nya regelmiljö och 
politiska miljö för stöd och utveckling av sociala tjänster av allmänt intresse. Sociala tjänster 
av allmänt intresse är viktiga sociala och ekonomiska pelare i våra samhällen. Man måste hitta 
medel för att finansiera dem på ett tillfredsställande sätt. I detta betänkande identifieras 
möjligheter att möta oron bland leverantörer och användare av sociala tjänster av allmänt 
intresse på ett progressivt och beslutsamt sätt. Det är särskilt viktigt att etablera ett dedikerat 
officiellt ”bottom up”-organ som involverar alla intressenter för att identifiera och genomföra 
de nödvändiga reformerna.

Den ekonomiska krisen
De ekonomiska och sociala kostnaderna för kollapsen har varit enorma, inklusive ekonomisk 
stagnation och kraftiga ökningar av arbetslösheten och fattigdomen. I vissa fall har 
medlemsstaternas skulder och budgetunderskott nått krisnivåer genom att privata bankskulder 
har förstatligats. Budgetpressen som har uppstått till följd av denna situation är oerhört 
ansträngande för finansieringen av sociala tjänster av allmänt intresse och ligger utanpå 
pressen på dessa tjänster till följd av den nyliberala ekonomiska modellen, där dessa tjänster 
betraktas som frivilliga extratjänster. Det har ökat den långvariga oron bland leverantörer av 
sociala tjänster av allmänt intresse och medborgare, när det gäller de begränsningar som har 
införts genom kommissionens tolkningar av fördragen, om hur sociala tjänster av allmänt 
intresse ska finansieras och tillhandahållas. 

Rådets och kommissionens aktuella politik är att betona skattemässig 
konsolidering-återställning av kriterierna för skuld och budgetunderskott i stabilitets- och 
tillväxtpakten trots att krisen har visat att stabilitets- och tillväxtpakten är helt otillräcklig som 
mått på ekonomisk hälsa. Debatten om hur dessa problem ska hanteras handlar också om hur 
vi ska rädda den europeiska sociala modellen från katastrofal skada. Att hitta rätt kombination 
för varje medlemsstat av utgifter för sociala tjänster av allmänt intresse, beskattning och 
stimulansåtgärder för att hjälpa våra ekonomier att växa på ett hållbart sätt, och därigenom 
göra det möjligt att sänka skulderna och underskotten till hanterbara proportioner inom en 
skälig tidsram, har övergetts till förmån för en blint ideologisk dagordning. Den kritiska roll 
som sociala tjänster av allmänt intresse kan spela vid denna tidpunkt som både skyddsnät och 
tillväxtökare har hittills till stor del ignorerats.

Lissabonfördraget
Om Lissabonfördragets nya lagstiftande och politiska potential används på ett intelligent sätt 
kan den dock bidra till att förnya denna viktiga del av vår europeiska sociala modell. 
Reaktionen på krisen kan bli en möjlighet till ett förnyat politiskt åtagande för den sociala och 
ekonomiska rollen hos universella sociala tjänster av allmänt intresse.

De nya fördragsbestämmelserna (artiklarna 3.3 och 9 i EUF-fördraget) ger oss möjlighet att 
utveckla en modern social marknadsekonomi. I artikel 14 i EUF-fördraget bekräftas att 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är en del av Europas sociala modell. I 
protokoll 26 beskrivs det ansvar som medlemsstaterna har i utförandet av sådana tjänster 
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tydligt, medan Europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna innehåller ett 
erkännande av medborgarens rätt att komma åt tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

I detta betänkande fastställs möjligheter att möta oron bland leverantörer och användare av 
sociala tjänster av allmänt intresse på ett progressivt och beslutsamt sätt. Här fastställs den 
lagstiftning och politik som kan utvecklas för att säkerställa att sociala tjänster av allmänt 
intresse, både ekonomiska och icke-ekonomiska, kan spela sin normala roll, samtidigt som de 
hjälper oss att komma ur krisen, och bidrar till att uppnå den sociala och ekonomiska strategin 
inför 2020, som erkändes av Europeiska rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och 
sjukvård samt konsumentfrågor) i december 2010.

Den sociala rollen för sociala tjänster av allmänt intresse
Sociala tjänster av allmänt intresse ingår i tjänster av allmänt intresse och enligt de rådande 
tolkningarna beskrivs de ibland felaktigt som ”ekonomiska” tjänster. Sociala tjänster av 
allmänt intresse har ett antal särskilda kännetecken utöver de allmänna kännetecknen hos 
tjänster av allmänt intresse. Sociala tjänster av allmänt intresse omfattar, utöver 
hälsorelaterade tjänster, både lagstadgade och kompletterande allmänt tillgängliga tjänster, 
som tillhandahålls personen direkt, och som spelar en förebyggande roll och en roll för social 
sammanhållning och integration samt gör de grundläggande sociala rättigheterna tydliga.

Allmänna tjänster av hög kvalitet såsom hälsa, utbildning och barnomsorg och viktiga 
nätverkstjänster som transport, energi och telekommunikationer, garanterar ett sunt, aktivt, 
sammanhållet och inkluderande samhälle, och är även viktiga för ett högre deltagande på 
arbetsmarknaden och för utvecklingen av en konkurrenskraftig social marknadsekonomi.

Den ekonomiska rollen hos sociala tjänster av allmänt intresse
Sociala tjänster av allmänt intresse bidrar som helhet starkt till sysselsättning, ekonomisk 
aktivitet och köpkraft i ekonomin. Kommissionens andra tvåårsrapport om sociala tjänster av 
allmänt intresse visar att hälsorelaterade och sociala tjänster står för 5 procent av den 
ekonomiska produktionen och sysselsätter omkring 21,4 miljoner människor. 

Enligt CEEP:s1 beräkningar bidrar leverantörer av tjänster av allmänt intresse i EU direkt med 
26 procent (2 412 miljarder euro) av EU:s BNP och sysselsätter 64 miljoner människor, varav 
en tredjedel inom hälsorelaterade och sociala tjänster.

Eurofound Research har i sina undersökningar av livskvaliteten2 fastställt att ett av de 
viktigaste sätten att förbättra medborgarnas livskvalitet, som garanterar en fullständig 
integration i samhället och ger social och territoriell sammanhållning, är att tillhandahålla och 
utveckla tjänster av allmänt intresse/sociala tjänster av allmänt intresse, oavsett om de 
tillhandahålls av statliga departement och myndigheter, lokala myndigheter eller av de sociala 
ekonomiska företagen och aktörerna såsom ömsesidiga bolag, kooperativ och 
frivilligorganisationer.

                                               
1 CEEP: Kartläggning av de offentliga tjänsterna, Internet: 

http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf
2 Eurofound – Undersökningar av livskvaliteten, Internet: 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm
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Finansiering
En gemensam strategi som grundar sig på solidaritet, en kraftigt förbättrad EU-budget för att 
hjälpa de svagare ekonomierna, en starkare roll för Europeiska investeringsbanken och en 
europeisk skuldmyndighet för att stabilisera skuldkostnaden skulle kunna garantera en 
snabbare återhämtning och stärka Europeiska unionen i en tid då växande centrifugalkrafter 
försvagar unionen. En skatt för hela EU på högst 0,5 procent på ekonomiska transaktioner, 
såsom föreskrivs i Berèsbetänkandet, skulle driva in 200 miljarder euro per år.

INITIATIV FÖR ATT PÅSKYNDA REFORMER
Offentliga myndigheter som tillhandahåller eller beställer sociala tjänster av allmänt intresse 
behöver en tydlig rättslig grund för sina tjänster och utgifter. Den tjänst för information och 
klargörande som har utvecklats av kommissionen är nödvändig för leverantörerna och en 
uppgradering av dessa tjänster bör välkomnas. Kommissionens klargöranden har dock inte 
avlägsnat rättsosäkerheten. EU-domstolen står inför uppgiften att avgöra i dessa frågor som 
bör klargöras i lagstiftningen. Detta är inte tillfredsställande när det gäller ett demokratiskt 
eller effektivt beslutsfattande.

Frivilliga företag och företag i den sociala ekonomin, med få resurser eller ledningsstrukturer, 
som utför sociala tjänster av allmänt intresse, kan bli insolventa på grund av tyngden från de 
byråkratiska kraven på upphandlingen och reglerna om statligt stöd. Detta har till effekt att 
begränsa deras kapacitet och de lokala myndigheternas villighet att utnyttja sådana 
organisationer för att utföra tjänster och skapa innovativa tjänster.

Utmaningen ligger i att avgränsa och tillhandahålla en trygg och flexibel ram för sociala 
tjänster av allmänt intresse, med användning av alla instrument som står till vårt förfogande, 
för att se till att unionens sociala målsättningar stöds i stället för att skadas av regler som har 
till syfte att reglera kommersiella företag.

Föredraganden anser att ett reformpaket bör omfatta en ramförordning för tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse1 med hjälp av artikel 14 i EUF-fördraget för att definiera tjänster av 
allmänt intresse och begränsa påverkan från reglerna för den inre marknaden. Förordningen 
bör skilja mellan ekonomiska och icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse och 
konsolidera och klargöra de allmänna principerna och gemensamma villkoren för att dessa 
tjänster ska kunna drivas med framgång. Rådets och kommissionens politiska konfiguration 
gör dock att det är osannolikt att sådan lagstiftning kan antas inom en nära framtid och nu 
behövs lösningar.

I detta betänkande beskrivs ett reformprogram som löser de svårigheter som skapas genom 
upphandlingsregler och regler om statligt stöd för leveransen av sociala tjänster av allmänt 
intresse samt andra problem, och det innehåller förslag för att uppnå en flexibel strategi för 
nationella och lokala myndigheter i finansieringen och fördelningen av sociala tjänster av 
allmänt intresse, som ”interna” tjänster. Reformerna bör även bland annat omfatta följande: 
rollen hos den sociala ekonomins företag och aktörer och frivilligorganisationer i utförandet 
av sociala tjänster av allmänt intresse, en definition av efterlevnaden av nationella och lokala 

                                               
1 Gruppen för socialdemokrater och demokrater, förslag till förordning om tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse: proinsias.derossa@europarl.europa.eu.



PE438.251v02-00 14/15 PR\859444SV.doc

SV

sociala kriterier och kvalitetskriterier i upphandlingskontrakt som obligatorisk, även när 
underleverantörer används, en hantering av frågan om falskt egenföretagande i utförandet av 
sociala tjänster av allmänt intresse, samt en EU-stadga för att ömsesidiga bolag ska kunna 
arbeta transnationellt.

Arbetsgrupp med flera intressenter
Viktigast är att ett ambitiöst reformprogram för sociala tjänster av allmänt intresse behöver en 
officiell ram som är särskilt avsedd att genomföra de nödvändiga reformerna. I detta 
betänkande föreslås inrättandet av en ”Arbetsgrupp med flera intressenter på hög nivå”, vilket 
stöds i rekommendationerna från det tredje tvåårsforumet om sociala tjänster av allmänt 
intresse. Arbetsgruppens uppdrag skulle vara att söka en bred enighet om de olika förslagen 
inklusive förslagen från Europaparlamentet, kommissionen, kommittén för socialt skydd, de 
sociala partnerna och representerande organ för leverantörer och användare, fastställa de 
politiska och juridiska anpassningar som är nödvändiga för att införa höga kvalitetsnormer 
och den rättssäkerhet som behövs för att kunna garantera en fullständig realisering av den 
sociala och ekonomiska roll som sociala tjänster av allmänt intresse kan spela i det europeiska 
samhället. Dess ledamöter skulle bestå av ovan nämnda organisationer och den bör ledas av 
generaldirektoratet för sociala frågor. Ledamöterna bör även omfatta generaldirektoraten för 
konkurrens, den inre marknaden, miljö och hälso- och konsumentfrågor. Den skulle 
inledningsvis ha ett tvåårigt uppdrag, med målet att framställa en framstegsrapport till ett 
fjärde tvåårsforum om sociala tjänster av allmänt intresse, vilket även föreslås i detta 
betänkande. 

En annan idé, som förtjänar att diskuteras av den föreslagna arbetsgruppen, kommer från 
UNIOPSS1, och innebär att ett europeiskt resurscentrum för sociala tjänster av allmänt 
intresse bör skapas. Det skulle kunna bli en teknisk referenspunkt mellan medlemsstaterna, 
kommissionen och det civila samhället på EU-nivå. Det skulle kunna främja en effektiv 
europeisk rättslig ram, underlätta investeringar, utbyta bästa praxis, samla statistik och 
organisera komparativa studier. Det skulle kunna konsulteras om vilket lagstiftningsinitiativ 
som helst som påverkar sociala tjänster av allmän karaktär. I Montirapporten om ett 
slutförande av den inre marknaden (2010) framhålls att tjänster av allmänt intresse har en 
viktig ekonomisk och social roll och slutsatsen dras att det behövs en ny allmän rätt till 
bredbandsåtkomst och banktjänster. Tillsammans med den rådande oron över hur 
lagstiftningen om den inre marknaden påverkar sociala tjänster av allmänt intresse krävs det 
lagstiftning för dessa tjänster. 

Europeiska frivilliga kvalitetsstandarder
Åtkomst till sociala tjänster av allmänt intresse av hög kvalitet är en medborgerlig rättighet. 
Ett omfattande arbete har redan utförts i denna fråga, bland annat av det civila samhället, och 
vi är ganska nära att anta en europeisk frivillig kvalitetsram. Det finns dock brister i den 
frivilliga kvalitetsramen som tas upp i det här betänkandet. Grundläggande för kvaliteten är 
följande: respekt för människors värdighet och grundläggande rättigheter, tjänsterna måste 
vara inkluderande, måste ge användarna möjlighet att fatta egna beslut, vara holistiska och 
kontinuerliga, tillhandahållas i partnerskap med samhällen och andra aktörer, tillhandahållas 

                                               
1 UNIOPSS, Internet: http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf
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av skickliga yrkespersoner som arbetar under anständiga anställnings- och arbetsförhållanden, 
hanteras på ett öppet sätt och vara förklarliga. 

Slutsats
Det finns många andra förslag från Epsu och EFS, och tjänsteleverantörer som CEEP, många 
representerande organisationer för lokala myndigheter och för det civila samhället såsom 
Solidar, European Social Network, Social Platform, REVES, BAGFW, AIM, MEPLF, 
Eurodiaconia, CEDAG, REIF och Eurocities. Jag har noggrant övervägt alla dessa åsikter.
Alla har hämtats från deras erfarenhet och förtjänar ett aktivt och noggrant övervägande på ett 
strukturerat och integrerat sätt, exempelvis genom den föreslagna arbetsgruppen.

De problem som leverantörer och användare har upptäckt måste lösas snarast, och med tanke 
på den ekonomiska krisen och arbetslösheten har våra medborgare ett större behov än 
någonsin tidigare av sociala tjänster av allmänt intresse av hög kvalitet, medan våra 
ekonomier och vårt samhälle också behöver de förmåner som dessa tjänster kan ge. 


