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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Beskæftigelse 
og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at socialydelser af almen interesse i fuld udstrækning bidrager til gennemførelsen 
af de principper, der er fastlagt i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og 
i artikel 9 og 14 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), navnlig 
med hensyn til udviklingen af en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne og 
fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i EU; 

2. understreger i denne forbindelse, at det er vigtigt at styrke det indre markeds sociale 
dimension og tage mere hensyn til de særlige karakteristika, der gør sig gældende for 
socialydelser af almen interesse, igennem en pragmatisk strategi, hvor hovedvægten 
lægges på adgangen til disse ydelser og ydelsernes universelle karakter, retfærdighed, 
kvalitet og effektivitet; 

3. gør opmærksom på, at der findes mangfoldige modeller for offentlige tjenester i Europa, 
og at overholdelsen af nærhedsprincippet bør stå centralt i de fremtidige overvejelser med 
henblik på at afklare forbindelsen mellem det europæiske niveau og de nationale, 
regionale og lokale niveauer;

4. minder om, at socialydelser af almen interesse konstant udvikles som følge af ny 
økonomisk, social, institutionel og teknologisk udvikling; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at videreføre processen med modernisering af infrastrukturen, 
tilrettelæggelsen og finansieringen af tjenesteydelser af almen interesse i lyset af de 
stadige forandringer på det indre marked og EU-borgernes grundlæggende behov;

Større vægt på den politiske betydning af socialydelser af almen interesse

5. mener, at EU i betragtning af disse ydelsers betydning i Europa, navnlig i forbindelse med 
den økonomiske krise, bør anerkende deres betydning; anmoder derfor Kommissionen om 
at undersøge, hvorvidt oprettelsen af et europæisk observatorium for sociale ydelser ville 
være et passende instrument til indsamling af oplysninger fra forskellige kilder i 
medlemsstaterne og til fremme af den gode praksis, der findes på europæisk, nationalt, 
regionalt og lokalt plan; 

6. opfordrer også Kommissionen til at opdatere internetsiden med spørgsmål og svar om 
socialydelser af almen interesse og til at udarbejde en metode, der er bedre tilpasset til de 
myndigheder, som tilrettelægger udbuddet af offentlige tjenesteydelser, og til operatører, 
og som er letforståelig, umiddelbart anvendelig og tilgængelig på samtlige officielle EU-
sprog; 

7. fremhæver det ønske om en bedre fælles forståelse af kvaliteten af socialydelser af almen 
interesse, som kommer til udtryk i den frivillige europæiske kvalitetsramme for 
socialydelser, der blev vedtaget i 2010 af Udvalget for Social Beskyttelse; anmoder om, at 
der bliver udpeget fælles koordineringsinstrumenter for at øge anvendelsen af denne 
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frivillige ramme og udveksle bedste praksis med henblik på fastlæggelse af 
sammenlignelige kvalitetsindikatorer;

8. opfordrer Kommissionen til at videreføre sine bestræbelser på at udpege de særlige 
karakteristika ved socialydelser af almen interesse og finde frem til en fælles definition af 
tjenesteydelser af almen interesse med fuld respekt for medlemsstaternes ansvar og ved at 
tage hensyn til de særskilte og individuelle måder, som disse tjenesteydelser er udformet 
på i Europa;

Hensyntagen til de sociale ydelsers økonomiske dimension

9. gør opmærksom på den betydning, socialydelser af almen interesse har for den samlede 
beskæftigelse i EU og for medlemsstaternes offentlige finanser; anser det for nødvendigt i 
forbindelse med den økonomiske krise og budgetkrisen at følge en afbalanceret strategi, 
der er baseret på opretholdelse af socialydelsernes kontinuitet og kvalitet og forbedring af 
deres effektivitet; 

10. mener derfor, at det bør overvejes, for det første, hvordan begreberne kan afklares, især 
begrebet bemyndigelse, og hvordan der sikres overensstemmelse mellem reglerne for 
offentlige indkøb og socialydelser af almen interesse, navnlig hvad angår nye 
forvaltningsmetoder, der f.eks. indebærer "in house-kontrakter" og samarbejde mellem 
lokale myndigheder, og for det andet, hvordan man styrker kvalitetskriterierne i 
forbindelse med udvælgelsen blandt konkurrerende bud, som skal sikre, at SMV og andre 
organisationer deltager på lige vilkår; 

11. henleder i denne sammenhæng opmærksomheden på konkurrencereglerne for 
tjenesteydere og minder om traktatens generelle principper (ikke-forskelsbehandling, 
ligebehandling, proportionalitetsprincippet) med henblik på sikring af lige konkurrence 
mellem offentlige og private virksomheder, der leverer socialydelser af almen interesse;

Fastlæggelse af en ramme for socialydelser af almen interesse

12. understreger nødvendigheden af at afklare de juridiske tvivlsspørgsmål omkring 
socialydelser af almen interesse; ser positivt på opdateringen af Kommissionens 
vejledning vedrørende anvendelse af EU-reglerne for statsstøtte, offentlige udbud og det 
indre marked på socialydelser af almen interesse, men minder om, at dette ikke er 
tilstrækkeligt, da reglerne rejser en række problemer for flere aktører; opfordrer 
Kommissionen til at forenkle disse regler; 

13. noterer sig forslagene i Monti-rapporten, navnlig forslagene om anvendelse af artikel 14 i 
TEUF og protokol nr. 26 til denne traktat; anser det for vigtigt at følge en pragmatisk 
strategi, der gør det muligt at udpege de reelle problemer og finde mulige løsninger herpå; 
opfordrer Kommissionen til sammen med Parlamentet og Rådet at foretage en grundig 
undersøgelse af en sektor inden for socialydelser af almen interesse, som f.eks. sektoren 
for ydelser til ældre, der vil komme til at spille en meget vigtig rolle, når EU i den 
nærmeste fremtid vil møde store demografiske udfordringer; 

14. anmoder medlemsstaterne om at sikre, at kvalitetskravene opfyldes af offentlige og 
private virksomheder, der leverer socialydelser af almen interesse; opfordrer 



AD\863610DA.doc 5/6 PE440.016v03-00

DA

Kommissionen til at indsamle oplysninger om nationale kvalitetskrav samt oplysninger 
om god praksis i medlemsstaterne;

15. glæder sig over Kommissionens initiativ til forbedring af gennemsigtigheden af og 
bevidstheden om områderne for statsstøtte, offentlige indkøb, offentlig-private 
partnerskaber og koncessioner gennem udvikling af kommunikationsredskaber på området 
for socialydelser; påpeger imidlertid, at en række områder stadig afventer behandling, og 
at der er behov for en tilpasning af reglerne til de lokale myndigheders og små 
tjenesteyderes behov, og opfordrer derfor Kommissionen til fortsat at sikre et klart 
retsgrundlag og klare oplysninger om anvendelsen af EU-reglerne, således at 
tjenesteydelserne af almen interesse kan opfylde deres formål og bidrage til en bedre 
livskvalitet for EU's borgere;

16. understreger betydningen af et tættere samarbejde mellem tjenesteyde rne  og 
interesseparterne i forbindelse med socialydelser af almen interesse og en større grad af 
brugerinddragelse med henblik på at præcisere forventningerne og forbedre kvaliteten;

17. minder om, at en stor del af de sociale tjenesteydelser er udelukket fra 
anvendelsesområdet for direktivet om tjenesteydelser i det indre marked; anmoder 
Kommissionen om snarest muligt at udarbejde en oversigt over gennemførelsen af disse 
undtagelsesbestemmelser. 
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