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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 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 i hög grad bidrar till 
genomförandet av de principer som anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen 
(EU-fördraget) och artiklarna 9 och 14 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget), i synnerhet vad gäller utvecklandet av en social marknadsekonomi med 
hög konkurrenskraft och främjandet av ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 
i EU. 

2. Europaparlamentet framhåller att den inre marknadens sociala dimension måste stärkas 
och att det behövs ett större hänsynstagande till de särskilda särdrag som präglar sociala 
tjänster av allmänt intresse, varvid man medelst ett pragmatiskt förhållningssätt bör 
prioritera tillgången till dessa tjänster, tjänsternas universella och rättvisa karaktär samt 
deras kvalitet och effektivitet.

3. Europaparlamentet påpekar att det finns en rad olika modeller för tillhandahållandet av 
offentliga tjänster i Europa och att subsidiaritetsprincipen därför också bör stå i centrum 
för funderingarna kring avvägningen mellan den europeiska nivån och de lokala, regionala 
och nationella nivåerna.

4. Europaparlamentet upprepar att sociala tjänster av allmänt intresse ständigt utvecklas för 
att svara mot ny ekonomisk, social, institutionell och teknisk utveckling. Kommissionen 
och medlemsstaterna uppmanas att fortsätta att modernisera infrastrukturen för och 
organisationen samt finansieringen av tjänster av allmänt intresse i ljuset av de ständiga 
förändringarna på den inre marknaden och unionsmedborgarnas grundläggande behov.

Främjande av den politiska betydelsen av sociala tjänster av allmänt intresse

5. Europaparlamentet anser att EU bör erkänna dessa tjänsters betydelse med tanke på deras 
ställning i EU, särskilt mot bakgrund av den ekonomiska krisen. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att undersöka om ett europeiskt centrum för sociala tjänster skulle 
vara ett lämpligt hjälpmedel för att samla in uppgifter från olika källor i medlemsstaterna 
och främja god praxis på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

6. Europaparlamentet uppmanar också kommissionen att uppdatera webbplatsen med frågor 
och svar om sociala tjänster av allmänt intresse och att dessutom, för myndigheter som 
organiserar offentliga tjänster och för andra aktörer, utarbeta bättre anpassade metoder 
som är lätta att förstå, direkt tillämpliga och tillgängliga på alla officiella EU-språk.

7. Europaparlamentet betonar att den europeiska frivilliga kvalitetsram för sociala tjänster 
som antogs 2010 av kommittén för socialt skydd är mycket viktig för att öka förståelsen 
för gemensamma koncept avseende kvaliteten på sociala tjänster av allmänt intresse. 
Parlamentet önskar att man ska fastställa gemensamma samordningsverktyg för att göra 
användningen av denna frivilliga ram så bra som möjligt och utbyta bästa praxis i syfte att 
nå fram till indikatorer för jämförbar kvalitet.
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8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sina ansträngningar för att 
fastställa vad som egentligen utmärker de sociala tjänsterna av allmänt intresse, och att 
skapa en gemensam definition av dessa tjänster som alla kan godta, samtidigt som 
medlemsstaternas ansvar respekteras till fullo och hänsyn tas till de olikartade och 
individuella sätt på vilka tjänsterna är utformade i olika delar av EU.

Beaktande av de ekonomiska aspekterna av sociala tjänster

9. Europaparlamentet påminner om att sociala tjänster av allmänt intresse står för en stor del 
av den totala sysselsättningen i EU och av medlemsstaternas offentliga finanser. Mot 
bakgrund av den ekonomiska krisen och budgetkrisen måste en välavvägd strategi 
tillämpas, som utgår från att de sociala tjänsternas kvalitet ska upprätthållas och deras 
effektivitet förbättras.

10. Europaparlamentet anser därför att man i första hand bör överväga hur koncepten kan 
klargöras, särskilt när det gäller begreppet uppdragsgivning, liksom hur man ska se till att 
reglerna för offentlig upphandling och för sociala tjänster av allmänt intresse verkligen 
uppfylls, särskilt vad gäller nya förvaltningsmetoder i form av exempelvis interna avtal 
och samarbete mellan lokala myndigheter. I andra hand bör man även överväga stärkta 
kvalitetskriterier för urvalet bland inlämnade anbud, så att man garanterar att de små och 
medelstora företagen och andra organisationer kan delta på lika villkor.

11. Europaparlamentet uppmärksammar i detta sammanhang de bestämmelser som reglerar 
konkurrensen mellan tjänsteleverantörer, och påminner om de allmänna principer som 
anges i fördraget (icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet) i syfte att trygga 
rättvis konkurrens mellan offentliga och privata företag som tillhandahåller sociala 
tjänster av allmänt intresse.

Formulering av bestämmelser om sociala tjänster av allmänt intresse

12. Europaparlamentet betonar att de rättsliga tveksamheterna rörande sociala tjänster av 
allmänt intresse måste klargöras. Parlamentet välkomnar uppdateringen av kommissionens 
riktlinjer för hur bestämmelserna för statligt stöd, offentlig upphandling och den inre 
marknaden ska tillämpas i fråga om sociala tjänster av allmänt intresse, men påminner om 
att detta inte är tillräckligt eftersom bestämmelserna ställer till problem för många aktörer. 
Kommissionen uppmanas därför att förenkla dessa bestämmelser. 

13. Europaparlamentet uppmärksammar de förslag som framförs i Monti-rapporten, i 
synnerhet vad gäller tillämpningen av artikel 14 i EUF-fördraget och protokoll nr 26 till 
fördraget. Parlamentet anser det vara nödvändigt med en pragmatisk hållning som gör det 
möjligt att fastställa de verkliga svårigheterna och alternativa lösningar. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att tillsammans med Europaparlamentet och rådet göra en 
ingående pilotstudie om en kategori av sociala tjänster av allmänt intresse, till exempel 
äldreomsorgen, som troligtvis kommer att ha mycket stor betydelse i framtiden med tanke 
på de stora demografiska förändringar som EU kommer att stå inför under den närmaste 
framtiden.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att kvalitetskraven uppfylls av de 
offentliga och privata företag som tillhandahåller sociala tjänster av allmänt intresse. 
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Kommissionen uppmanas att samla in uppgifter om nationella kvalitetskrav och även om 
god praxis i medlemsstaterna.

15. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att förbättra insynen och 
medvetenheten i frågor som rör statligt stöd, offentlig upphandling, offentlig-privata 
partnerskap och tillståndsbeviljande genom att skapa redskap för kommunikation om 
sociala tjänster av allmänt intresse. Ett antal frågor återstår ändå att lösa och vissa 
bestämmelser måste anpassas till lokala myndigheters och mindre leverantörers behov. 
Kommissionen bör därför fortsätta att tillhandahålla tydliga rättsfundament och uppgifter 
om tillämpningen av EU bestämmelserna, med målet att tjänster av allmänt intresse ska 
kunna fylla sitt syfte och bidra till bättre livskvalitet för unionsmedborgarna.

16. Europaparlamentet betonar vikten av ett ökat samarbete mellan tjänsteleverantörerna och 
de berörda parterna när det gäller sociala tjänster av allmänt intresse, och ett ökat 
deltagande från användarnas sida för att tydligare precisera förväntningarna och förbättra 
kvaliteten.

17. Europaparlamentet påminner om att en stor del av de sociala tjänsterna av allmänt intresse 
är undantagna från tillämpningsområdet för direktivet om tjänster på den inre marknaden. 
Parlamentet önskar att kommissionen snabbt ska göra ett bokslut över hur dessa 
bestämmelser om undantag införlivats.
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