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Ændringsforslag 1
António Fernando Correia De Campos

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at socialydelser af almen 
interesse i fuld udstrækning bidrager til 
overholdelsen af de principper, der er 
nævnt i EU-traktatens artikel 3 og EUF-
traktatens artikel 9 og 14, navnlig med 
hensyn til udviklingen af en social 
markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne og fremme af social og 
territorial samhørighed i EU; understreger i 
denne forbindelse, at det er vigtigt at styrke 
det indre markeds sociale dimension ved at 
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, kvalitet og 
effektivitet;

1. mener, at socialydelser af almen 
interesse i fuld udstrækning bidrager til 
overholdelsen af de principper, der er 
nævnt i EU-traktatens artikel 3 og EUF-
traktatens artikel 9 og 14, navnlig med 
hensyn til udviklingen af en social 
markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne og fremme af 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed i EU; understreger i denne 
forbindelse, at det er vigtigt at styrke det 
indre markeds sociale dimension ved at 
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;

Or. pt

Ændringsforslag 2
Olle Schmidt

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at socialydelser af almen 
interesse i fuld udstrækning bidrager til 
overholdelsen af de principper, der er 
nævnt i EU-traktatens artikel 3 og EUF-
traktatens artikel 9 og 14, navnlig med 
hensyn til udviklingen af en social 
markedsøkonomi med høj 

1. mener, at socialydelser af almen 
interesse i fuld udstrækning bidrager til 
overholdelsen af de principper, der er 
nævnt i EU-traktatens artikel 3 og EUF-
traktatens artikel 9 og 14, navnlig med 
hensyn til udviklingen af en social 
markedsøkonomi med høj 
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konkurrenceevne og fremme af social og 
territorial samhørighed i EU; understreger i 
denne forbindelse, at det er vigtigt at styrke 
det indre markeds sociale dimension ved at 
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, kvalitet og 
effektivitet;

konkurrenceevne og fremme af social og 
territorial samhørighed i EU; understreger i 
denne forbindelse, at det er vigtigt at styrke 
det indre markeds sociale dimension; er 
fortaler for en pragmatisk strategi, hvor 
hovedvægten lægges på adgangen til disse 
ydelser og ydelsernes universelle karakter, 
kvalitet og effektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 3
Malcolm Harbour

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at socialydelser af almen 
interesse i fuld udstrækning bidrager til 
overholdelsen af de principper, der er 
nævnt i EU-traktatens artikel 3 og EUF-
traktatens artikel 9 og 14, navnlig med 
hensyn til udviklingen af en social 
markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne og fremme af social og 
territorial samhørighed i EU; understreger 
i denne forbindelse, at det er vigtigt at
styrke det indre markeds sociale 
dimension ved at 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, kvalitet og effektivitet;

1. mener, at socialydelser af almen 
interesse bidrager til overholdelsen af de 
principper, der er nævnt i EU-traktatens 
artikel 3 og EUF-traktatens artikel 9 og 14,
og til udviklingen af en social 
markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne; understreger i denne 
forbindelse, at det er vigtigt at anerkende 
den sociale dimension i det indre marked 
og socialydelser af almen interesse;

Or. en
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Ændringsforslag 4
Andreas Mölzer

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at socialydelser af almen 
interesse i fuld udstrækning bidrager til 
overholdelsen af de principper, der er 
nævnt i EU-traktatens artikel 3 og EUF-
traktatens artikel 9 og 14, navnlig med 
hensyn til udviklingen af en social 
markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne og fremme af social og 
territorial samhørighed i EU; understreger i 
denne forbindelse, at det er vigtigt at styrke 
det indre markeds sociale dimension ved at 
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, kvalitet og 
effektivitet;

1. mener, at socialydelser af almen 
interesse i fuld udstrækning bidrager til 
overholdelsen af de principper, der er 
nævnt i EU-traktatens artikel 3 og EUF-
traktatens artikel 9 og 14, navnlig med 
hensyn til udviklingen af en social 
markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne og fremme af social og 
territorial samhørighed i EU; understreger i 
denne forbindelse, at det er vigtigt at styrke 
det indre markeds sociale dimension ved at 
tage mere hensyn til de særlige 
karakteristika, der gør sig gældende for 
socialydelser af almen interesse, igennem 
en pragmatisk strategi, hvor adgangen til 
disse ydelser og ydelsernes universelle 
karakter, kvalitet og effektivitet løbende 
efterprøves;

Or. de

Ændringsforslag 5
Kyriacos Triantaphyllides

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. påpeger, at socialydelser er etableret 
med henblik på at opfylde grundlæggende 
menneskelige behov, navnlig for personer 
i en sårbar situation og handicappede; 
understreger, at ydelserne spiller en 
forebyggende rolle og skaber social 
samhørighed, som kommer hele 
befolkningen til gode uanset økonomiske 
forhold; mener derfor, at ydelserne på 
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grund af deres dynamiske karakter skal 
undtages fra reglerne om det indre 
marked;

Or. en

Ændringsforslag 6
Louis Grech

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. 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;

Or. en

Ændringsforslag 7
António Fernando Correia De Campos

Udkast til udtalelse
Overskrift 1 a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger betydningen af at 
inddrage politiske og institutionelle 
aktører, civilsamfundet og interesseparter, 
fremme en helhedsorienteret tilgang til 
tjenesteydelser af almen interesse og tage 
hensyn til de europæiske borgere og SMV, 
som ofte overses på dette område af den 
europæiske socialøkonomi; 
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Or. pt

Ændringsforslag 8
Pascal Canfin

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at Den Europæiske Union i 
betragtning af disse ydelsers betydning i 
Europa, navnlig i forbindelse med den 
økonomiske krise, bør lægge større vægt på 
deres betydning; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at overveje 
at oprette et europæisk observatorium for 
sociale ydelser, som skal indsamle 
oplysninger fra forskellige kilder i 
medlemsstaterne og udnytte den gode 
praksis, der findes på europæisk, nationalt, 
regionalt og lokalt plan; opfordrer også 
Kommissionen til at opdatere internetsiden 
"Services of general interest – Frequently 
asked questions" og gøre den tilgængelig 
på samtlige officielle EU-sprog;

2. mener, at Den Europæiske Union i 
betragtning af disse ydelsers betydning i 
Europa, navnlig i forbindelse med den 
økonomiske krise, bør lægge større vægt på 
deres betydning; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at overveje 
at oprette et europæisk observatorium for 
sociale ydelser, som skal indsamle 
oplysninger fra forskellige kilder i 
medlemsstaterne og udnytte den gode 
praksis, der findes på europæisk, nationalt, 
regionalt og lokalt plan; opfordrer også 
Kommissionen til at opdatere internetsiden 
"Services of general interest – Frequently 
asked questions" og til at udarbejde en 
metode, som er bedre tilpasset til de 
myndigheder, der tilrettelægger udbuddet 
af offentlige tjenesteydelser, og til 
operatører, og som er letforståelig, 
umiddelbart anvendelig og tilgængelig på 
samtlige officielle EU-sprog;

Or. fr

Ændringsforslag 9
Olle Schmidt

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at Den Europæiske Union i 
betragtning af disse ydelsers betydning i 
Europa, navnlig i forbindelse med den 

2. mener, at Den Europæiske Union i 
betragtning af disse ydelsers betydning i 
Europa, navnlig i forbindelse med den 
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økonomiske krise, bør lægge større vægt på 
deres betydning; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at overveje at 
oprette et europæisk observatorium for 
sociale ydelser, som skal indsamle 
oplysninger fra forskellige kilder i 
medlemsstaterne og udnytte den gode 
praksis, der findes på europæisk, nationalt, 
regionalt og lokalt plan; opfordrer også 
Kommissionen til at opdatere internetsiden 
"Services of general interest – Frequently 
asked questions" og gøre den tilgængelig 
på samtlige officielle EU-sprog;

økonomiske krise, bør lægge større vægt på 
deres betydning; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at videreføre
idéen om at oprette et europæisk 
observatorium for sociale ydelser, som skal 
indsamle oplysninger fra forskellige kilder 
i medlemsstaterne og udnytte den gode 
praksis, der findes på europæisk, nationalt, 
regionalt og lokalt plan; opfordrer også 
Kommissionen til at opdatere internetsiden 
"Services of general interest – Frequently 
asked questions" og gøre den tilgængelig 
på samtlige officielle EU-sprog; anmoder 
Kommissionen om at udarbejde en 
generel og frivillig europæisk 
kvalitetsramme for offentlige og private 
virksomheder, der leverer socialydelser af 
almen interesse, med henblik på at sikre 
lige konkurrencevilkår og en højere 
kvalitet;

Or. en

Ændringsforslag 10
Malcolm Harbour

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at Den Europæiske Union i 
betragtning af disse ydelsers betydning i 
Europa, navnlig i forbindelse med den 
økonomiske krise, bør lægge større vægt 
på deres betydning; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at overveje 
at oprette et europæisk observatorium for 
sociale ydelser, som skal indsamle 
oplysninger fra forskellige kilder i 
medlemsstaterne og udnytte den gode 
praksis, der findes på europæisk, nationalt, 
regionalt og lokalt plan; opfordrer også 
Kommissionen til at opdatere internetsiden 
"Services of general interest – Frequently 
asked questions" og gøre den tilgængelig 

2. mener, at Den Europæiske Union i 
betragtning af disse ydelsers betydning i 
Europa, navnlig i forbindelse med den 
økonomiske krise, bør anerkende deres 
betydning; opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at indsamle oplysninger 
fra forskellige kilder i medlemsstaterne og 
udnytte den gode praksis, der findes på 
europæisk, nationalt, regionalt og lokalt 
plan; opfordrer også Kommissionen til at 
opdatere internetsiden "Services of general 
interest – Frequently asked questions" og 
gøre den tilgængelig på samtlige officielle 
EU-sprog;
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på samtlige officielle EU-sprog;

Or. en

Ændringsforslag 11
Toine Manders

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at Den Europæiske Union i 
betragtning af disse ydelsers betydning i 
Europa, navnlig i forbindelse med den 
økonomiske krise, bør lægge større vægt på 
deres betydning; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at overveje 
at oprette et europæisk observatorium for 
sociale ydelser, som skal indsamle 
oplysninger fra forskellige kilder i 
medlemsstaterne og udnytte den gode 
praksis, der findes på europæisk, nationalt, 
regionalt og lokalt plan; opfordrer også 
Kommissionen til at opdatere internetsiden 
"Services of general interest – Frequently 
asked questions" og gøre den tilgængelig 
på samtlige officielle EU-sprog;

2. mener, at Den Europæiske Union i 
betragtning af disse ydelsers betydning i 
Europa, navnlig i forbindelse med den 
økonomiske krise, bør lægge større vægt på 
deres betydning; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at overveje 
om oprettelsen af et europæisk 
observatorium for sociale ydelser, som skal 
indsamle oplysninger fra forskellige kilder 
i medlemsstaterne, ville være et passende 
redskab til at udnytte den gode praksis, der 
findes på europæisk, nationalt, regionalt og 
lokalt plan; opfordrer også Kommissionen 
til at opdatere internetsiden "Services of 
general interest – Frequently asked 
questions" og gøre den tilgængelig på 
samtlige officielle EU-sprog; understreger, 
at EU-borgerne for at skabe større 
forståelse for og af EU-institutionernes 
funktion generelt bør have mulighed for 
at få oversat alle former for online-
information på passende måde ved hjælp 
af tilgængelige og let anvendelige online-
oversættelsesmaskiner, så de kan læse de 
ønskede oplysninger på deres eget sprog;

Or. en
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Ændringsforslag 12
Andreas Mölzer

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at Den Europæiske Union i 
betragtning af disse ydelsers betydning i 
Europa, navnlig i forbindelse med den 
økonomiske krise, bør lægge større vægt på 
deres betydning; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at overveje 
at oprette et europæisk observatorium for 
sociale ydelser, som skal indsamle 
oplysninger fra forskellige kilder i 
medlemsstaterne og udnytte den gode 
praksis, der findes på europæisk, nationalt, 
regionalt og lokalt plan; opfordrer også 
Kommissionen til at opdatere internetsiden 
"Services of general interest – Frequently 
asked questions" og gøre den tilgængelig 
på samtlige officielle EU-sprog;

2. mener, at Den Europæiske Union i 
betragtning af disse ydelsers betydning i 
Europa, navnlig i forbindelse med den 
økonomiske krise, bør lægge større vægt på 
deres betydning; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at overveje 
at oprette et europæisk observatorium for 
sociale ydelser, som skal indsamle 
oplysninger fra forskellige kilder i 
medlemsstaterne og udnytte den gode 
praksis, der findes på europæisk, nationalt, 
regionalt og lokalt plan, og til at foretage 
en tilhørende omkostningsvurdering; 
opfordrer også Kommissionen til at 
opdatere internetsiden "Services of general 
interest – Frequently asked questions" og 
gøre den tilgængelig på samtlige officielle 
EU-sprog;

Or. de

Ændringsforslag 13
Pascal Canfin

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. 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 
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anvendelsen af denne frivillige ramme og 
udveksle bedste praksis med henblik på 
fastlæggelse af sammenlignelige 
kvalitetsindikatorer;

Or. fr

Ændringsforslag 14
Louis Grech

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. 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 overalt i Europa;

Or. en

Ændringsforslag 15
António Fernando Correia De Campos

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. 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 kvalitet 

3. 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 kvalitet 
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og forbedring af deres effektivitet; mener 
således, at det bør overvejes, hvordan 
reglerne for offentlige udbud og 
socialydelser af almen interesse skal 
formuleres, navnlig hvad angår nye 
forvaltningsmetoder, der f.eks. indebærer 
"in house-kontrakter" eller styrkelse af de 
kvalitative kriterier i forbindelse med 
udvælgelsen blandt konkurrerende bud;

og forbedring af deres effektivitet; mener 
således, at det bør overvejes, hvordan 
reglerne for offentlige udbud og 
socialydelser af almen interesse skal 
formuleres, navnlig hvad angår nye 
forvaltningsmetoder, der f.eks. indebærer 
"in house-kontrakter" eller styrkelse af de 
kvalitative kriterier i forbindelse med 
udvælgelsen blandt konkurrerende bud, der 
skal sikre, at SMV kan deltage på lige 
konkurrencevilkår; 

Or. pt

Ændringsforslag 16
Pascal Canfin

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. 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 kvalitet 
og forbedring af deres effektivitet; mener 
således, at det bør overvejes, hvordan 
reglerne for offentlige udbud og 
socialydelser af almen interesse skal 
formuleres, navnlig hvad angår nye 
forvaltningsmetoder, der f.eks. indebærer 
"in house-kontrakter" eller styrkelse af de 
kvalitative kriterier i forbindelse med 
udvælgelsen blandt konkurrerende bud;

3. 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; mener således, at det bør 
overvejes, hvordan begreberne kan 
afklares, især begrebet bemyndigelse, 
samt hvordan reglerne for offentlige udbud 
og socialydelser af almen interesse skal 
formuleres, navnlig hvad angår nye 
forvaltningsmyndigheder, der f.eks. 
indebærer "in house-kontrakter", 
samarbejde mellem lokale myndigheder 
og andre former for offentlig-privat 
partnerskab eller styrkelse af de kvalitative 
kriterier i forbindelse med udvælgelsen 
blandt konkurrerende bud; går ind for 
tilskyndelse til inddragelse af sådanne 
kvalitative kriterier i udbudsprocedurer, 
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navnlig på det sociale og miljømæssige 
område og i forbindelse med retfærdig 
handel; kræver, at der tages hensyn til 
ikke-kommercielle udbyderes særlige 
status; anmoder om, at socialøkonomiske 
virksomheder i højere grad tilskyndes til 
og støttes i forbindelse med levering af 
socialydelser af almen interesse;

Or. fr

Ændringsforslag 17
Olle Schmidt

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. 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 kvalitet 
og forbedring af deres effektivitet; mener 
således, at det bør overvejes, hvordan 
reglerne for offentlige udbud og 
socialydelser af almen interesse skal 
formuleres, navnlig hvad angår nye 
forvaltningsmetoder, der f.eks. indebærer 
"in house-kontrakter" eller styrkelse af de 
kvalitative kriterier i forbindelse med 
udvælgelsen blandt konkurrerende bud;

3. 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 kvalitet 
og forbedring af deres effektivitet; mener 
således, at det bør overvejes, hvordan 
reglerne for offentlige udbud og 
socialydelser af almen interesse skal 
formuleres;

Or. en

Ændringsforslag 18
Malcolm Harbour

Udkast til udtalelse
Punkt 3 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. 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 kvalitet 
og forbedring af deres effektivitet; mener 
således, at det bør overvejes, hvordan
reglerne for offentlige udbud og 
socialydelser af almen interesse skal 
formuleres, navnlig hvad angår nye 
forvaltningsmetoder, der f.eks. indebærer 
"in house-kontrakter" eller styrkelse af de 
kvalitative kriterier i forbindelse med 
udvælgelsen blandt konkurrerende bud;

3. 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, og afklare
reglerne for offentlige udbud, navnlig hvad 
angår nye forvaltningsmetoder, der f.eks. 
indebærer "in house-kontrakter" eller 
styrkelse af de kvalitative kriterier i 
forbindelse med udvælgelsen blandt 
konkurrerende bud;

Or. en

Ændringsforslag 19
Louis Grech

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. mener, at socialydelser af høj kvalitet 
er afgørende for opfyldelsen af Den 
Europæiske Unions grundlæggende 
målsætninger, og opfordrer derfor 
Kommissionen til at udarbejde en ramme, 
der kan fungere som minimumsregler for 
høje kvalitetsstandarder for socialydelser 
samt deres tilgængelighed og økonomiske 
overkommelighed, hvilket vil komme alle 
europæiske borgere til gode;

Or. en
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Ændringsforslag 20
Olle Schmidt

Udkast til udtalelse
Overskrift 3 a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

henleder opmærksomheden på 
konkurrencereglerne for tjenesteydere; 
understreger vigtigheden af at tage 
hensyn til disse regler i forbindelse med 
anvendelsen af konkurrenceregler på 
offentlige og private virksomheder, der 
leverer socialydelser af almen interesse; 
beklager, at socialydelser af almen 
interesse ikke er omfattet af 
servicedirektivets anvendelsesområde;

Or. en

Ændringsforslag 21
Pascal Canfin

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger nødvendigheden af at 
afklare de juridiske tvivlsspørgsmål 
omkring socialydelser af almen interesse;
ser positivt på opdateringen af 
Kommissionens vejledning vedrørende 
anvendelse af reglerne for statsstøtte, 
offentlige udbud og det indre marked på 
socialydelser af almen interesse; noterer sig 
forslagene i Monti-rapporten, navnlig 
forslagene om at anvende EUF-traktatens 
artikel 14 på sektorbasis; anser det for 
vigtigt at følge en pragmatisk strategi, der 
gør det muligt at påpege de reelle 
problemer og mulige løsninger; opfordrer 
Kommissionen til sammen med 
Parlamentet og Rådet at foretage en 
grundig undersøgelse af en udvalgt sektor 

4. understreger nødvendigheden af at 
afklare de juridiske tvivlsspørgsmål 
omkring socialydelser af almen interesse;
ser positivt på opdateringen af 
Kommissionens vejledning vedrørende 
anvendelse af 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; noterer sig 
forslagene i Monti-rapporten, navnlig 
forslagene om anvendelse af EUF-
traktatens artikel 14 og protokol 26 til 
denne traktat; opfordrer Kommissionen til 
så hurtigt som muligt at fremsætte forslag 
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inden for socialydelser af almen interesse, 
som f.eks. sektoren for ydelser til ældre, 
der vil komme til at spille en meget vigtig 
rolle i fremtiden;

til lovgivning, der definerer socialydelser 
af almen interesse baseret på 
grundlæggende rettigheder i stedet for på 
økonomiske interesser og styrker 
nærhedsprincippet og princippet om 
lokalt selvstyre; anmoder om en udvidelse 
af den kategori af socialydelser af almen 
interesse, der er fritaget fra 
anmeldelsespligten i forbindelse med 
statsstøtte uden tærskel, ved at følge 
eksemplet fra hospitaler og socialt 
boligbyggeri; henleder opmærksomheden 
på den langvarige dialog mellem 
interesseparterne om dette spørgsmål og 
anmoder Kommissionen om at skride til 
handling; opfordrer til, at det i forbindelse 
med revisionen af direktiverne om 
offentlige indkøb klarlægges, hvilke regler 
socialydelser af almen interesse er 
undtaget fra, og at udtrykket "klar 
grænseoverskridende interesse" defineres, 
i betragtning af at socialydelser af almen 
interesse ofte har en lokal dimension;
opfordrer Kommissionen til sammen med 
Parlamentet og Rådet at foretage en 
grundig undersøgelse af en udvalgt 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 i fremtiden;

Or. fr

Ændringsforslag 22
Olle Schmidt

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger nødvendigheden af at 
afklare de juridiske tvivlsspørgsmål 
omkring socialydelser af almen interesse; 
ser positivt på opdateringen af 
Kommissionens vejledning vedrørende 

4. understreger nødvendigheden af at 
afklare de juridiske tvivlsspørgsmål 
omkring socialydelser af almen interesse; 
noterer sig forslagene i Monti-rapporten, 
navnlig forslagene om at anvende EUF-
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anvendelse af reglerne for statsstøtte, 
offentlige udbud og det indre marked på 
socialydelser af almen interesse; noterer 
sig forslagene i Monti-rapporten, navnlig 
forslagene om at anvende EUF-traktatens 
artikel 14 på sektorbasis; anser det for 
vigtigt at følge en pragmatisk strategi, der 
gør det muligt at påpege de reelle 
problemer og mulige løsninger; opfordrer 
Kommissionen til sammen med 
Parlamentet og Rådet at foretage en 
grundig undersøgelse af en udvalgt 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 i fremtiden;

traktatens artikel 14 på sektorbasis; anser 
det for vigtigt at følge en pragmatisk 
strategi, der gør det muligt at påpege de 
reelle problemer og mulige løsninger; 
opfordrer Kommissionen til sammen med 
Parlamentet og Rådet at foretage en 
grundig undersøgelse af en udvalgt 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 i fremtiden; bemærker, at EU i den 
nærmeste fremtid vil møde store 
demografiske udfordringer;

Or. en

Ændringsforslag 23
Kyriacos Triantaphyllides

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger nødvendigheden af at 
afklare de juridiske tvivlsspørgsmål 
omkring socialydelser af almen interesse;
ser positivt på opdateringen af 
Kommissionens vejledning vedrørende 
anvendelse af reglerne for statsstøtte, 
offentlige udbud og det indre marked på 
socialydelser af almen interesse; noterer 
sig forslagene i Monti-rapporten, navnlig 
forslagene om at anvende EUF-traktatens 
artikel 14 på sektorbasis; anser det for 
vigtigt at følge en pragmatisk strategi, der 
gør det muligt at påpege de reelle 
problemer og mulige løsninger; opfordrer 
Kommissionen til sammen med 
Parlamentet og Rådet at foretage en 
grundig undersøgelse af en udvalgt sektor 
inden for socialydelser af almen interesse, 
som f.eks. sektoren for ydelser til ældre, 

4. understreger nødvendigheden af at 
afklare de juridiske tvivlsspørgsmål 
omkring socialydelser af almen interesse; 
anser det for vigtigt at følge en pragmatisk 
strategi, der gør det muligt at påpege de 
reelle problemer og mulige løsninger; 
opfordrer Kommissionen til sammen med 
Parlamentet og Rådet at foretage en 
grundig undersøgelse af en udvalgt 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 i fremtiden;
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der vil komme til at spille en meget vigtig 
rolle i fremtiden;

Or. en

Ændringsforslag 24
Malcolm Harbour

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger nødvendigheden af at 
afklare de juridiske tvivlsspørgsmål
omkring socialydelser af almen interesse; 
ser positivt på opdateringen af 
Kommissionens vejledning vedrørende 
anvendelse af reglerne for statsstøtte, 
offentlige udbud og det indre marked på 
socialydelser af almen interesse; noterer sig 
forslagene i Monti-rapporten, navnlig 
forslagene om at anvende EUF-traktatens 
artikel 14 på sektorbasis; anser det for 
vigtigt at følge en pragmatisk strategi, der 
gør det muligt at påpege de reelle 
problemer og mulige løsninger; opfordrer 
Kommissionen til sammen med 
Parlamentet og Rådet at foretage en 
grundig undersøgelse af en udvalgt 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 i fremtiden;

4. understreger nødvendigheden af at 
afklare den juridiske situation med hensyn 
til socialydelser af almen interesse; ser 
positivt på opdateringen af Kommissionens 
vejledning vedrørende anvendelse af 
reglerne for statsstøtte, offentlige udbud og 
det indre marked på socialydelser af almen 
interesse; noterer sig forslagene i Monti-
rapporten, navnlig forslagene om at 
anvende EUF-traktatens artikel 14 på 
sektorbasis; anser det for vigtigt at følge en 
pragmatisk strategi, der gør det muligt at 
påpege de reelle problemer og mulige 
løsninger; 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 i fremtiden;

Or. en

Ændringsforslag 25
Toine Manders

Udkast til udtalelse
Punkt 4 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger nødvendigheden af at 
afklare de juridiske tvivlsspørgsmål 
omkring socialydelser af almen interesse; 
ser positivt på opdateringen af 
Kommissionens vejledning vedrørende 
anvendelse af reglerne for statsstøtte, 
offentlige udbud og det indre marked på 
socialydelser af almen interesse; noterer sig 
forslagene i Monti-rapporten, navnlig 
forslagene om at anvende EUF-traktatens 
artikel 14 på sektorbasis; anser det for 
vigtigt at følge en pragmatisk strategi, der 
gør det muligt at påpege de reelle 
problemer og mulige løsninger; opfordrer 
Kommissionen til sammen med 
Parlamentet og Rådet at foretage en 
grundig undersøgelse af en udvalgt 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 i fremtiden;

4. understreger nødvendigheden af at 
afklare de juridiske tvivlsspørgsmål 
omkring socialydelser af almen interesse; 
ser positivt på opdateringen af 
Kommissionens vejledning vedrørende 
anvendelse af reglerne for statsstøtte, 
offentlige udbud og det indre marked på 
socialydelser af almen interesse; noterer sig 
forslagene i Monti-rapporten, navnlig 
forslagene om at anvende EUF-traktatens 
artikel 14 på sektorbasis samt forslagene 
om en mere udbredt anvendelse af 
forordninger frem for direktiver; anser det 
for vigtigt at følge en pragmatisk strategi, 
der gør det muligt at påpege de reelle 
problemer og mulige løsninger; opfordrer 
Kommissionen til sammen med 
Parlamentet og Rådet at foretage en 
grundig undersøgelse af en udvalgt 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 i fremtiden;

Or. en

Ændringsforslag 26
António Fernando Correia De Campos

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. mener, at der er behov for en 
lovgivningspakke, der omfatter et regelsæt 
for økonomiske tjenesteydelser af almen 
interesse baseret på EUF-traktatens 
artikel 14, og som definerer 
tjenesteydelser af almen interesse og 
begrænser markedsreglernes indflydelse; 
mener, at der i disse regler klart skal 
skelnes mellem økonomisk og ikke-
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økonomisk tjenesteydelser af almen 
interesse, og at de samtidig skal fastlægge 
og klarlægge de generelle principper og 
fælles vilkår for ydelse af sådanne 
tjenester;

Or. pt

Ændringsforslag 27
Olle Schmidt

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. anmoder medlemsstaterne om at sikre, 
at kvalitetskravene opfyldes af offentlige 
og private virksomheder, der leverer 
socialydelser af almen interesse; 
opfordrer Kommissionen til at indsamle 
oplysninger om nationale kvalitetskrav 
samt oplysninger om god praksis i 
medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 28
Louis Grech

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger behovet for at undersøge 
forholdet mellem på den ene side 
anvendelsen af fællesskabsretten på 
områderne for det indre marked, 
konkurrence, statsstøtte og offentlige
indkøb og på den anden side socialydelser 
af almen interesse i lyset af Den 
Europæiske Unions sociale 
målsætninger; mener, at der er behov for 
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en reform af reglerne for udbud og 
statsstøtte med henblik på at indføre 
sociale kvalitetskriterier, som ikke 
undergraver medlemsstaternes og 
Unionens legitime sociale og økonomiske 
målsætninger;

Or. en

Ændringsforslag 29
Louis Grech

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. glæder sig over Kommissionens 
initiativ til forbedring af 
gennemsigtigheden af og bevidstheden om 
områderne for statsstøtte, offentlige 
indkøb, offentlig-privat partnerskab og 
koncession gennem udvikling af 
kommunikationsredskaber på området for 
socialydelser; mener 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; 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;

Or. en

Ændringsforslag 30
António Fernando Correia De Campos

Udkast til udtalelse
Punkt 5 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. gør endelig opmærksom på, at der findes 
mangfoldige modeller for offentlige 
tjenester i Europa, og at nærhedsprincippet 
derfor også bør styre overvejelserne med 
henblik på at afklare forbindelsen mellem 
det europæiske niveau og det nationale og 
lokale niveau.

5. gør endelig opmærksom på, at der findes 
mangfoldige modeller for offentlige 
tjenester i Europa, og at nærhedsprincippet 
derfor også bør styre overvejelserne med 
henblik på at afklare forbindelsen mellem 
det europæiske niveau og det nationale, 
regionale og lokale niveau.

Or. pt

Ændringsforslag 31
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. gør endelig opmærksom på, at der findes 
mangfoldige modeller for offentlige 
tjenester i Europa, og at nærhedsprincippet 
derfor også bør styre overvejelserne med 
henblik på at afklare forbindelsen mellem 
det europæiske niveau og det nationale og 
lokale niveau.

5. gør endelig opmærksom på, at der findes 
mangfoldige modeller for offentlige 
tjenester i Europa, og at nærhedsprincippet 
derfor også bør styre overvejelserne med 
henblik på at afklare forbindelsen mellem 
det europæiske niveau og det nationale og 
lokale niveau, således at socialydelser af 
almen interesse fortsat hører under de 
nationale offentlige myndigheders 
kompetence og bevarer deres universelle 
karakter.

Or. en

Ændringsforslag 32
Malcolm Harbour

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. gør endelig opmærksom på, at der findes 5. gør endelig opmærksom på, at der findes 
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mangfoldige modeller for offentlige 
tjenester i Europa, og at nærhedsprincippet 
derfor også bør styre overvejelserne med 
henblik på at afklare forbindelsen mellem 
det europæiske niveau og det nationale og 
lokale niveau.

mangfoldige modeller for offentlige 
tjenester i Europa, og at nærhedsprincippet 
derfor også bør stå i centralt i de 
fremtidige overvejelser om socialydelser.

Or. en

Ændringsforslag 33
Pascal Canfin

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger betydningen af et tættere 
samarbejde mellem tjenesteyderne og 
interesseparterne i forbindelse med 
socialydelser af almen interesse og en 
større grad af brugerinddragelse med 
henblik på at præcisere forventningerne 
og forbedre kvaliteten;

Or. fr

Ændringsforslag 34
Pascal Canfin

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. 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 med særlig 
henblik på medlemsstaternes fortolkning 
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af begreberne "velgørenhed", "personer, 
der har et særligt behov" og 
"tjenesteydere med opdrag fra staten"; 

Or. fr


