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Amendement 1
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de SDAB (sociale 
diensten van algemeen belang) ten volle 
bijdragen aan de uitvoering van de 
principes die zijn vastgelegd in artikel 3 
van het EU-Verdrag en in de artikelen 9 en 
14 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, met name om een 
sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen te ontwikkelen en 
de sociale en territoriale samenhang van de 
Unie te bevorderen; benadrukt in deze 
context dat het van belang is de sociale 
dimensie van de interne markt te 
versterken door het specifieke karakter van 
de SDAB beter in acht te nemen door 
voorrang te verlenen aan een pragmatische 
aanpak waarbij toegankelijkheid, 
universaliteit, kwaliteit en efficiëntie van 
deze diensten op de eerste plaats komen;

1. is van mening dat de SDAB (sociale 
diensten van algemeen belang) ten volle 
bijdragen aan de uitvoering van de 
principes die zijn vastgelegd in artikel 3 
van het EU-Verdrag en in de artikelen 9 en 
14 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, met name om een 
sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen te ontwikkelen en 
de sociale en territoriale samenhang van de 
Unie te bevorderen; benadrukt in deze 
context dat het van belang is de sociale 
dimensie van de interne markt te 
versterken door het specifieke karakter van 
de SDAB beter in acht te nemen door 
voorrang te verlenen aan een pragmatische 
aanpak waarbij toegankelijkheid, 
universaliteit, rechtvaardigheid, kwaliteit 
en efficiëntie van deze diensten op de 
eerste plaats komen;

Or. pt

Amendement 2
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de SDAB (sociale 
diensten van algemeen belang) ten volle 
bijdragen aan de uitvoering van de 
principes die zijn vastgelegd in artikel 3 
van het EU-Verdrag en in de artikelen 9 en 
14 van het Verdrag betreffende de werking 

1. is van mening dat de SDAB (sociale 
diensten van algemeen belang) ten volle 
bijdragen aan de uitvoering van de 
principes die zijn vastgelegd in artikel 3 
van het EU-Verdrag en in de artikelen 9 en 
14 van het Verdrag betreffende de werking 
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van de Europese Unie, met name om een 
sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen te ontwikkelen en 
de sociale en territoriale samenhang van de 
Unie te bevorderen; benadrukt in deze 
context dat het van belang is de sociale 
dimensie van de interne markt te 
versterken door het specifieke karakter 
van de SDAB beter in acht te nemen door 
voorrang te verlenen aan een 
pragmatische aanpak waarbij 
toegankelijkheid, universaliteit, kwaliteit 
en efficiëntie van deze diensten op de 
eerste plaats komen;

van de Europese Unie, met name om een 
sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen te ontwikkelen en 
de sociale en territoriale samenhang van de 
Unie te bevorderen; benadrukt in deze 
context dat het van belang is de sociale 
dimensie van de interne markt te 
versterken; dringt aan op een 
pragmatische aanpak waarbij 
toegankelijkheid, universaliteit, kwaliteit 
en efficiëntie van deze diensten op de 
eerste plaats komen;

Or. en

Amendement 3
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de SDAB (sociale 
diensten van algemeen belang) ten volle
bijdragen aan de uitvoering van de 
principes die zijn vastgelegd in artikel 3 
van het EU-Verdrag en in de artikelen 9 en 
14 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, met name om een 
sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen te ontwikkelen en 
de sociale en territoriale samenhang van 
de Unie te bevorderen; benadrukt in deze 
context dat het van belang is de sociale 
dimensie van de interne markt te 
versterken door het specifieke karakter 
van de SDAB beter in acht te nemen door 
voorrang te verlenen aan een 
pragmatische aanpak waarbij 
toegankelijkheid, universaliteit, kwaliteit 
en efficiëntie van deze diensten op de 
eerste plaats komen;

1. is van mening dat de SDAB (sociale 
diensten van algemeen belang) bijdragen 
aan de uitvoering van de principes die zijn 
vastgelegd in artikel 3 van het EU-Verdrag 
en in de artikelen 9 en 14 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en aan de ontwikkeling van een 
sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen; benadrukt in deze 
context dat het van belang is de sociale 
dimensie van de gemeenschappelijke
markt en van de SDAB te erkennen;
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Or. en

Amendement 4
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de SDAB (sociale 
diensten van algemeen belang) ten volle 
bijdragen aan de uitvoering van de 
principes die zijn vastgelegd in artikel 3 
van het EU-Verdrag en in de artikelen 9 en 
14 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, met name om een 
sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen te ontwikkelen en 
de sociale en territoriale samenhang van de 
Unie te bevorderen; benadrukt in deze 
context dat het van belang is de sociale 
dimensie van de interne markt te 
versterken door het specifieke karakter van 
de SDAB beter in acht te nemen door 
voorrang te verlenen aan een pragmatische 
aanpak waarbij toegankelijkheid, 
universaliteit, kwaliteit en efficiëntie van 
deze diensten op de eerste plaats komen;

1. is van mening dat de SDAB (sociale 
diensten van algemeen belang) ten volle 
bijdragen aan de uitvoering van de 
principes die zijn vastgelegd in artikel 3 
van het EU-Verdrag en in de artikelen 9 en 
14 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, met name om een 
sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen te ontwikkelen en 
de sociale en territoriale samenhang van de 
Unie te bevorderen; benadrukt in deze 
context dat het van belang is de sociale 
dimensie van de interne markt te 
versterken door het specifieke karakter van 
de SDAB beter in acht te nemen door 
voorrang te verlenen aan een pragmatische 
aanpak waarbij toegankelijkheid, 
universaliteit, kwaliteit en efficiëntie van 
deze diensten voortdurend moeten worden 
gecontroleerd;

Or. de

Amendement 5
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat sociale diensten zijn 
bedoeld om in te gaan op essentiële 
menselijke behoeften, met name de 
behoeften van kwetsbare of gehandicapte 
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mensen; onderstreept de preventieve en 
sociaal bindende rol van deze diensten, 
gericht op de gehele bevolking ongeacht 
vermogen of inkomen; is daarom van 
mening dat deze diensten vanwege hun 
dynamische aard van de interne-
marktregels moeten worden uitgesloten;

Or. en

Amendement 6
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herhaalt dat de SDAB zich continu 
ontwikkelen in antwoord op nieuwe 
economische, sociale, institutionele en 
technologische ontwikkelingen; roept de 
Commissie en de lidstaten op tot 
voortzetting van modernisering van de 
infrastructuur, de organisatie en de 
financiering van diensten van algemeen 
belang, in het licht van de voortdurende 
veranderingen op de interne markt en de 
essentiële behoeften van de Europese 
burger;

Or. en

Amendement 7
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis benadrukt de noodzaak om politieke 
en institutionele belanghebbenden, het 
maatschappelijk middenveld en de 
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stakeholders hierbij te betrekken teneinde 
een holistische benadering van sociale 
diensten van algemeen belang te 
stimuleren waarin rekening wordt 
gehouden met de Europese burgers en de 
KMO's, die in dit sociale segment van de 
Europese economie vaak over het hoofd 
worden gezien;

Or. pt

Amendement 8
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat, gezien de plaats van 
deze diensten in Europa en in het bijzonder 
in een context van economische crisis, de 
Europese Unie het belang van de SDAB 
moet opwaarderen; verzoekt de Europese 
Commissie in deze context na te gaan of 
een Europees waarnemingscentrum voor 
sociale diensten kan worden opgericht, dat 
informatie verzamelt van verschillende 
bronnen uit de lidstaten en de aandacht 
vestigt op de goede praktijken op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau; vraagt de Commissie eveneens dat 
zij de internetsite "vragen/antwoorden over 
de SDAB" actualiseert door deze in alle 
officiële talen van de Unie ter beschikking 
te stellen;

2. is van mening dat, gezien de plaats van 
deze diensten in Europa en in het bijzonder 
in een context van economische crisis, de 
Europese Unie het belang van de SDAB 
moet opwaarderen; verzoekt de Europese 
Commissie in deze context na te gaan of 
een Europees waarnemingscentrum voor 
sociale diensten kan worden opgericht, dat 
informatie verzamelt van verschillende 
bronnen uit de lidstaten en de aandacht 
vestigt op de goede praktijken op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau; vraagt de Commissie eveneens dat 
zij de internetsite "vragen/antwoorden over 
de SDAB" actualiseert en bovendien een 
meer op de autoriteiten die de openbare 
dienstverlening organiseren, en de 
exploitanten toegesneden methodologie 
ontwikkelt die begrijpelijk is, direct 
toepasbaar en beschikbaar in alle officiële 
talen van de Unie;

Or. fr
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Amendement 9
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat, gezien de plaats van 
deze diensten in Europa en in het bijzonder 
in een context van economische crisis, de 
Europese Unie het belang van de SDAB 
moet opwaarderen; verzoekt de Europese 
Commissie in deze context na te gaan of 
een Europees waarnemingscentrum voor 
sociale diensten kan worden opgericht, dat 
informatie verzamelt van verschillende 
bronnen uit de lidstaten en de aandacht 
vestigt op de goede praktijken op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau;  vraagt de Commissie eveneens dat 
zij de internetsite "vragen/antwoorden over 
de SDAB" actualiseert door deze in alle 
officiële talen van de Unie ter beschikking 
te stellen;

2. is van mening dat, gezien de plaats van 
deze diensten in Europa en in het bijzonder 
in een context van economische crisis, de 
Europese Unie het belang van de SDAB 
moet opwaarderen; verzoekt de Europese 
Commissie in deze context nader te 
onderzoeken of een Europees 
waarnemingscentrum voor sociale diensten 
kan worden opgericht, dat informatie 
verzamelt van verschillende bronnen uit de 
lidstaten en de aandacht vestigt op de 
goede praktijken op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau; vraagt de 
Commissie eveneens dat zij de internetsite 
"vragen/antwoorden over de SDAB" 
actualiseert door deze in alle officiële talen 
van de Unie ter beschikking te stellen;
vraagt de Commissie een algemeen en 
vrijwillig Europees kwaliteitskader te 
ontwikkelen voor overheids- en 
commerciële bedrijven die SDAB 
aanbieden, om te zorgen voor eerlijke 
concurrentie en een hogere kwaliteit;

Or. en

Amendement 10
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat, gezien de plaats van 
deze diensten in Europa en in het bijzonder 
in een context van economische crisis, de 
Europese Unie het belang van de SDAB 

2. is van mening dat, gezien de plaats van 
deze diensten in Europa en in het bijzonder 
in een context van economische crisis, de 
Europese Unie het belang van de SDAB 
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moet opwaarderen; verzoekt de Europese 
Commissie in deze context na te gaan of 
een Europees waarnemingscentrum voor 
sociale diensten kan worden opgericht, 
dat informatie verzamelt van verschillende 
bronnen uit de lidstaten en de aandacht 
vestigt op de goede praktijken op Europees, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau; 
vraagt de Commissie eveneens dat zij de 
internetsite "vragen/antwoorden over de 
SDAB" actualiseert door deze in alle 
officiële talen van de Unie ter beschikking 
te stellen;

moet erkennen; verzoekt de Europese 
Commissie in deze context informatie te 
verzamelen van verschillende bronnen uit 
de lidstaten en de aandacht te vestigen op 
de goede praktijken op Europees, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau; 
vraagt de Commissie eveneens dat zij de 
internetsite "vragen/antwoorden over de 
SDAB" actualiseert door deze in alle 
officiële talen van de Unie ter beschikking 
te stellen;

Or. en

Amendement 11
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat, gezien de plaats van 
deze diensten in Europa en in het bijzonder 
in een context van economische crisis, de 
Europese Unie het belang van de SDAB 
moet opwaarderen; verzoekt de Europese 
Commissie in deze context na te gaan of 
een Europees waarnemingscentrum voor 
sociale diensten kan worden opgericht, dat 
informatie verzamelt van verschillende 
bronnen uit de lidstaten en de aandacht 
vestigt op de goede praktijken op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau; vraagt de Commissie eveneens dat 
zij de internetsite "vragen/antwoorden over 
de SDAB" actualiseert door deze in alle 
officiële talen van de Unie ter beschikking 
te stellen;

2. is van mening dat, gezien de plaats van 
deze diensten in Europa en in het bijzonder 
in een context van economische crisis, de 
Europese Unie het belang van de SDAB 
moet opwaarderen; verzoekt de Europese 
Commissie in deze context na te gaan of 
een Europees waarnemingscentrum voor 
sociale diensten een adequaat instrument 
zou zijn, dat informatie verzamelt van 
verschillende bronnen uit de lidstaten en de 
aandacht vestigt op de goede praktijken op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau; vraagt de Commissie eveneens dat 
zij de internetsite "vragen/antwoorden over 
de SDAB" actualiseert door deze in alle 
officiële talen van de Unie ter beschikking 
te stellen; benadrukt in het algemeen dat, 
voor een beter begrip voor en van de 
werking van de Europese instellingen, 
Europese burgers de beschikking moeten 
hebben over allerhande informatie via een 
toegankelijk en eenvoudig te gebruiken 
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vertaalhulpmiddel op internet, zodat ze de 
informatie in hun eigen taal kunnen 
lezen;

Or. en

Amendement 12
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat, gezien de plaats van 
deze diensten in Europa en in het bijzonder 
in een context van economische crisis, de 
Europese Unie het belang van de SDAB 
moet opwaarderen; verzoekt de Europese 
Commissie in deze context na te gaan of 
een Europees waarnemingscentrum voor 
sociale diensten kan worden opgericht, dat 
informatie verzamelt van verschillende 
bronnen uit de lidstaten en de aandacht 
vestigt op de goede praktijken op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau; vraagt de Commissie eveneens dat 
zij de internetsite "vragen/antwoorden over 
de SDAB" actualiseert door deze in alle 
officiële talen van de Unie ter beschikking 
te stellen;

2. is van mening dat, gezien de plaats van 
deze diensten in Europa en in het bijzonder 
in een context van economische crisis, de 
Europese Unie het belang van de SDAB 
moet opwaarderen; verzoekt de Europese 
Commissie in deze context na te gaan of 
een Europees waarnemingscentrum voor 
sociale diensten kan worden opgericht, dat 
informatie verzamelt van verschillende 
bronnen uit de lidstaten en de aandacht 
vestigt op de goede praktijken op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau en hiervoor een kostenraming op 
te stellen; vraagt de Commissie eveneens 
dat zij de internetsite "vragen/antwoorden 
over de SDAB" actualiseert door deze in 
alle officiële talen van de Unie ter 
beschikking te stellen;

Or. de

Amendement 13
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept het belang, voor een 
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beter begrip van gemeenschappelijke 
concepten inzake de kwaliteit van de 
SDAB, van het in 2010 door het Comité 
sociale bescherming aangenomen 
facultatieve Europese kwaliteitskader voor 
sociale diensten; streeft naar de 
vaststelling van gemeenschappelijke 
coördinatie-instrumenten met het oog op 
een optimaal gebruik van dit facultatieve 
kader en de uitwisseling van de beste 
praktijken om zo te komen tot 
vergelijkbare kwaliteitsindicatoren;

Or. fr

Amendement 14
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de Commissie op om de 
specifieke kenmerken van sociale diensten 
van algemeen belang verder te 
omschrijven en een algemeen 
geaccepteerde definitie te vinden van 
diensten van algemeen belang; daarbij 
moeten de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten volledig worden gerespecteerd en 
moet rekening worden gehouden met de 
afzonderlijke wijzen waarop deze diensten 
in Europa worden vormgegeven;

Or. en

Amendement 15
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies 
Paragraaf 3 
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Ontwerpadvies Amendement

3. wijst nogmaals op het belang van de 
SDAB in de totale werkgelegenheid van de 
Unie en in de overheidsfinanciën van de 
lidstaten; acht het in een context van 
economische en begrotingscrisis 
noodzakelijk een evenwichtige aanpak te 
volgen waarbij de kwaliteit gehandhaafd 
wordt en de efficiëntie van de sociale 
diensten verbeterd; is bijgevolg van 
mening dat bij het opstellen van de regels 
voor overheidsopdrachten en de SDAB 
grondig moet worden nagedacht, met name 
over nieuwe beheermethoden zoals IN-
HOUSE of het strenger maken van de 
kwalitatieve criteria bij de keuze tussen 
concurrerende aanbiedingen;

3. wijst nogmaals op het belang van de 
SDAB in de totale werkgelegenheid van de 
Unie en in de overheidsfinanciën van de 
lidstaten; acht het in een context van 
economische en begrotingscrisis 
noodzakelijk een evenwichtige aanpak te 
volgen waarbij de kwaliteit gehandhaafd 
wordt en de efficiëntie van de sociale 
diensten verbeterd; is bijgevolg van 
mening dat bij het opstellen van de regels 
voor overheidsopdrachten en de SDAB 
grondig moet worden nagedacht, met name 
over nieuwe beheermethoden zoals IN-
HOUSE of het strenger maken van de 
kwalitatieve criteria bij de keuze tussen 
concurrerende aanbiedingen, waarbij 
gewaarborgd dient te worden dat KMO's 
op gelijke voorwaarden kunnen 
deelnemen;

Or. pt

Amendement 16
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst nogmaals op het belang van de 
SDAB in de totale werkgelegenheid van de 
Unie en in de overheidsfinanciën van de 
lidstaten; acht het in een context van 
economische en begrotingscrisis 
noodzakelijk een evenwichtige aanpak te 
volgen waarbij de kwaliteit gehandhaafd 
wordt en de efficiëntie van de sociale 
diensten verbeterd; is bijgevolg van 
mening dat bij het opstellen van de regels 
voor overheidsopdrachten en de SDAB 
grondig moet worden nagedacht, met 
name over nieuwe beheermethoden zoals 

3. wijst nogmaals op het belang van de 
SDAB in de totale werkgelegenheid van de 
Unie en in de overheidsfinanciën van de 
lidstaten; acht het in een context van 
economische en begrotingscrisis 
noodzakelijk een evenwichtige aanpak te 
volgen waarbij de continuïteit en de 
kwaliteit gehandhaafd wordt en de 
efficiëntie van de sociale diensten 
verbeterd; is bijgevolg van mening dat er 
grondig moet worden nagedacht over de 
verduidelijking van de concepten, in het 
bijzonder met betrekking tot het begrip 
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IN-HOUSE of het strenger maken van de 
kwalitatieve criteria bij de keuze tussen 
concurrerende aanbiedingen;

"betalingsopdracht", alsmede over het 
opstellen van de regels voor 
overheidsopdrachten en de SDAB, met 
name over nieuwe beheermethoden zoals 
IN-HOUSE, samenwerking tussen 
gemeenten of iedere andere vorm van 
publiek-publiek partnerschap, of het 
strenger maken van de kwalitatieve criteria 
bij de keuze tussen concurrerende 
aanbiedingen; streeft ernaar dat de 
aanbestedingen worden voorzien van 
dergelijke kwalitatieve criteria, met name 
op sociaal en milieugebied en op dat van 
eerlijke handel; benadrukt dat de 
specificiteit van de dienstverleners zonder 
winstoogmerk niet uit het oog mag 
worden verloren of mag verdwijnen; roept 
ertoe op het aanbieden van SDAB door 
ondernemingen uit de sociale economie 
sterker aan te moedigen en te steunen;

Or. fr

Amendement 17
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst nogmaals op het belang van de 
SDAB in de totale werkgelegenheid van de 
Unie en in de overheidsfinanciën van de 
lidstaten; acht het in een context van 
economische en begrotingscrisis 
noodzakelijk een evenwichtige aanpak te 
volgen waarbij de kwaliteit gehandhaafd 
wordt en de efficiëntie van de sociale 
diensten verbeterd; is bijgevolg van 
mening dat bij het opstellen van de regels 
voor overheidsopdrachten en de SDAB 
grondig moet worden nagedacht, met name 
over nieuwe beheermethoden zoals IN-
HOUSE of het strenger maken van de 
kwalitatieve criteria bij de keuze tussen 

3. wijst nogmaals op het belang van de 
SDAB in de totale werkgelegenheid van de 
Unie en in de overheidsfinanciën van de 
lidstaten; acht het in een context van 
economische en begrotingscrisis 
noodzakelijk een evenwichtige aanpak te 
volgen waarbij de kwaliteit gehandhaafd 
wordt en de efficiëntie van de sociale 
diensten verbeterd; is bijgevolg van 
mening dat bij het opstellen van de regels 
voor overheidsopdrachten en de SDAB 
grondig moet worden nagedacht;
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concurrerende aanbiedingen;

Or. en

Amendement 18
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst nogmaals op het belang van de 
SDAB in de totale werkgelegenheid van de 
Unie en in de overheidsfinanciën van de 
lidstaten; acht het in een context van 
economische en begrotingscrisis 
noodzakelijk een evenwichtige aanpak te 
volgen waarbij de kwaliteit gehandhaafd 
wordt en de efficiëntie van de sociale 
diensten verbeterd; is bijgevolg van 
mening dat bij het opstellen van de regels 
voor overheidsopdrachten en de SDAB 
grondig moet worden nagedacht, met 
name over nieuwe beheermethoden zoals 
IN-HOUSE of het strenger maken van de 
kwalitatieve criteria bij de keuze tussen 
concurrerende aanbiedingen;

3. wijst nogmaals op het belang van de 
SDAB in de totale werkgelegenheid van de 
Unie en in de overheidsfinanciën van de 
lidstaten; acht het in een context van 
economische en begrotingscrisis 
noodzakelijk een evenwichtige aanpak te 
volgen en de regels voor
overheidsopdrachten te verhelderen, met 
name over nieuwe beheermethoden zoals 
IN-HOUSE of het strenger maken van de 
kwalitatieve criteria bij de keuze tussen 
concurrerende aanbiedingen;

Or. en

Amendement 19
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat sociale diensten 
van hoge kwaliteit essentieel zijn voor het 
bereiken van de fundamentele 
doelstellingen van de Europese Unie; 
roept de Commissie daarom op tot het 
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ontwikkelen van een kader voor minimale 
richtlijnen voor sociale diensten van hoge 
kwaliteit, toegankelijkheid en 
betaalbaarheid voor alle Europese 
burgers;

Or. en

Amendement 20
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de concurrentieregels voor 
dienstverleners; benadrukt dat het 
belangrijk is rekening te houden met deze 
regels bij het toepassen van 
concurrentieregels voor overheids- en 
commerciële bedrijven die SDAB 
aanbieden; betreurt het dat SDAB niet 
onder de reikwijdte van de 
dienstenrichtlijn vallen;

Or. en

Amendement 21
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de juridische 
onzekerheden waarmee de SDAB 
geconfronteerd worden opgehelderd 
moeten worden; is verheugd over de 
actualisering van de leidraad inzake de 
toepassing van de regels betreffende 
overheidssteun, overheidsopdrachten en 
interne markt op de SDAB, gepubliceerd 

4. benadrukt dat de juridische 
onzekerheden waarmee de SDAB 
geconfronteerd worden opgehelderd 
moeten worden; is verheugd over de 
actualisering van de leidraad inzake de 
toepassing van de regels betreffende 
overheidssteun, overheidsopdrachten en 
interne markt op de SDAB, gepubliceerd 
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door de Europese Commissie; neemt 
kennis van de voorstellen uit het verslag-
Monti en in het bijzonder van de 
voorstellen die de toepassing van artikel 14 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie op sectorniveau
beogen; acht het essentieel verder te
werken op basis van een pragmatische 
aanpak waarmee de echte moeilijkheden 
en de mogelijke oplossingen kunnen 
worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie, samen met het Europees 
Parlement en de Raad, een diepgaande 
studie uit te voeren over de werking van 
een proefsector binnen de SDAB, zoals 
bijvoorbeeld de sector voor dienstverlening 
aan ouderen, die naar verwachting een zeer 
belangrijke rol zal spelen in de toekomst;

door de Europese Commissie, maar 
herinnert eraan dat dit niet volstaat, 
omdat de regels problemen opleveren voor 
een groot aantal marktdeelnemers; roept 
de Commissie op deze regels te 
vereenvoudigen; neemt kennis van de 
voorstellen uit het verslag-Monti en in het 
bijzonder van de voorstellen die de 
toepassing van artikel 14 en protocol 26
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie beogen; verzoekt de 
Commissie snel duidelijke wetgeving voor 
te stellen waarin de SDAB worden 
gedefinieerd op basis van de grondrechten 
en niet aan de hand van economische 
overwegingen, en waarin de beginselen 
van subsidiariteit en lokale autonomie 
worden versterkt; streeft naar de 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
de SDAB die zijn vrijgesteld van de 
kennisgevingsverplichting op het gebied 
van overheidssteun ongeacht de drempels, 
waarbij het voorbeeld wordt gevolgd van 
de ziekenhuis- en de sociale 
huisvestingssector; vestigt de aandacht op 
de dialoog over dit onderwerp die al lange 
tijd wordt gevoerd met de 
belanghebbenden en verzoekt de 
Commissie in actie te komen; roept, in het 
kader van een herziening van de 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten, 
op tot een verduidelijking van de 
bepalingen waarvan de SDAB zijn 
vrijgesteld, en van het begrip "duidelijk 
grensoverschrijdend belang", gezien de 
vaak lokale dimensie van de verlening van 
SDAB; verzoekt de Commissie, samen met 
het Europees Parlement en de Raad, een 
diepgaande studie uit te voeren over de 
werking van een proefsector binnen de 
SDAB, zoals bijvoorbeeld de sector voor 
dienstverlening aan ouderen, die naar 
verwachting een zeer belangrijke rol zal 
spelen in de toekomst;

Or. fr
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Amendement 22
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de juridische 
onzekerheden waarmee de SDAB 
geconfronteerd worden opgehelderd 
moeten worden; is verheugd over de 
actualisering van de leidraad inzake de 
toepassing van de regels betreffende 
overheidssteun, overheidsopdrachten en 
interne markt op de SDAB, gepubliceerd 
door de Europese Commissie; neemt 
kennis van de voorstellen uit het verslag-
Monti en in het bijzonder van de 
voorstellen die de toepassing van artikel 14 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie op sectorniveau 
beogen; acht het essentieel verder te 
werken op basis van een pragmatische 
aanpak waarmee de echte moeilijkheden en 
de mogelijke oplossingen kunnen worden 
vastgesteld; verzoekt de Commissie, samen 
met het Europees Parlement en de Raad, 
een diepgaande studie uit te voeren over de 
werking van een proefsector binnen de 
SDAB, zoals bijvoorbeeld de sector voor 
dienstverlening aan ouderen, die naar 
verwachting een zeer belangrijke rol zal 
spelen in de toekomst;

4. benadrukt dat de juridische 
onzekerheden waarmee de SDAB 
geconfronteerd worden opgehelderd 
moeten worden; neemt kennis van de 
voorstellen uit het verslag-Monti en in het 
bijzonder van de voorstellen die de 
toepassing van artikel 14 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie op sectorniveau beogen; acht het 
essentieel verder te werken op basis van 
een pragmatische aanpak waarmee de echte 
moeilijkheden en de mogelijke oplossingen 
kunnen worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie, samen met het Europees 
Parlement en de Raad, een diepgaande 
studie uit te voeren over de werking van 
een proefsector binnen de SDAB, zoals 
bijvoorbeeld de sector voor dienstverlening 
aan ouderen, die naar verwachting een zeer 
belangrijke rol zal spelen in de toekomst;
neemt kennis van het feit dat de EU in de 
nabije toekomst substantiële 
demografische veranderingen zal 
ondergaan;

Or. en

Amendement 23
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de juridische 4. benadrukt dat de juridische 
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onzekerheden waarmee de SDAB 
geconfronteerd worden opgehelderd 
moeten worden; is verheugd over de 
actualisering van de leidraad inzake de 
toepassing van de regels betreffende 
overheidssteun, overheidsopdrachten en 
interne markt op de SDAB, gepubliceerd 
door de Europese Commissie; neemt 
kennis van de voorstellen uit het verslag-
Monti en in het bijzonder van de 
voorstellen die de toepassing van artikel 
14 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie op 
sectorniveau beogen; acht het essentieel 
verder te werken op basis van een 
pragmatische aanpak waarmee de echte 
moeilijkheden en de mogelijke oplossingen 
kunnen worden vastgesteld; verzoekt de 
Commissie, samen met het Europees 
Parlement en de Raad, een diepgaande 
studie uit te voeren over de werking van 
een proefsector binnen de SDAB, zoals 
bijvoorbeeld de sector voor dienstverlening 
aan ouderen, die naar verwachting een zeer 
belangrijke rol zal spelen in de toekomst;

onzekerheden waarmee de SDAB 
geconfronteerd worden opgehelderd 
moeten worden; acht het essentieel verder 
te werken op basis van een pragmatische 
aanpak waarmee de echte moeilijkheden en 
de mogelijke oplossingen kunnen worden 
vastgesteld; verzoekt de Commissie, samen 
met het Europees Parlement en de Raad, 
een diepgaande studie uit te voeren over de 
werking van een proefsector binnen de 
SDAB, zoals bijvoorbeeld de sector voor 
dienstverlening aan ouderen, die naar 
verwachting een zeer belangrijke rol zal 
spelen in de toekomst;

Or. en

Amendement 24
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de juridische 
onzekerheden waarmee de SDAB 
geconfronteerd worden opgehelderd 
moeten worden; is verheugd over de 
actualisering van de leidraad inzake de 
toepassing van de regels betreffende 
overheidssteun, overheidsopdrachten en 
interne markt op de SDAB, gepubliceerd 
door de Europese Commissie; neemt 
kennis van de voorstellen uit het verslag-

4. benadrukt dat de juridische situatie
waarmee de SDAB geconfronteerd wordt
opgehelderd moet worden; is verheugd 
over de actualisering van de leidraad 
inzake de toepassing van de regels 
betreffende overheidssteun, 
overheidsopdrachten en 
gemeenschappelijke markt op de SDAB, 
gepubliceerd door de Europese Commissie; 
neemt kennis van de voorstellen uit het 
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Monti en in het bijzonder van de 
voorstellen die de toepassing van artikel 14 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie op sectorniveau 
beogen; acht het essentieel verder te 
werken op basis van een pragmatische 
aanpak waarmee de echte moeilijkheden en 
de mogelijke oplossingen kunnen worden 
vastgesteld; verzoekt de Commissie, samen 
met het Europees Parlement en de Raad, 
een diepgaande studie uit te voeren over de 
werking van een proefsector binnen de 
SDAB, zoals bijvoorbeeld de sector voor 
dienstverlening aan ouderen, die naar 
verwachting een zeer belangrijke rol zal 
spelen in de toekomst;

verslag-Monti en in het bijzonder van de 
voorstellen die de toepassing van artikel 14 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie op sectorniveau 
beogen; acht het essentieel verder te 
werken op basis van een pragmatische 
aanpak waarmee de echte moeilijkheden en 
de mogelijke oplossingen kunnen worden 
vastgesteld; verzoekt de Commissie, samen 
met het Europees Parlement en de Raad, 
een diepgaande studie uit te voeren over de 
werking van een sector binnen de SDAB, 
zoals bijvoorbeeld de sector voor 
dienstverlening aan ouderen, die naar 
verwachting een zeer belangrijke rol zal 
spelen in de toekomst;

Or. en

Amendement 25
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de juridische 
onzekerheden waarmee de SDAB 
geconfronteerd worden opgehelderd 
moeten worden; is verheugd over de 
actualisering van de leidraad inzake de 
toepassing van de regels betreffende 
overheidssteun, overheidsopdrachten en 
interne markt op de SDAB, gepubliceerd 
door de Europese Commissie; neemt 
kennis van de voorstellen uit het verslag-
Monti en in het bijzonder van de 
voorstellen die de toepassing van artikel 14 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie op sectorniveau 
beogen; acht het essentieel verder te 
werken op basis van een pragmatische 
aanpak waarmee de echte moeilijkheden en 
de mogelijke oplossingen kunnen worden 
vastgesteld; verzoekt de Commissie, samen 

4. benadrukt dat de juridische 
onzekerheden waarmee de SDAB 
geconfronteerd worden opgehelderd 
moeten worden; is verheugd over de 
actualisering van de leidraad inzake de 
toepassing van de regels betreffende 
overheidssteun, overheidsopdrachten en 
interne markt op de SDAB, gepubliceerd 
door de Europese Commissie; neemt 
kennis van de voorstellen uit het verslag-
Monti, in het bijzonder van de voorstellen 
die de toepassing van artikel 14 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie op sectorniveau beogen en 
van de voorstellen die oproepen tot meer 
verordeningen in plaats van richtlijnen; 
acht het essentieel verder te werken op 
basis van een pragmatische aanpak 
waarmee de echte moeilijkheden en de 
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met het Europees Parlement en de Raad, 
een diepgaande studie uit te voeren over de 
werking van een proefsector binnen de 
SDAB, zoals bijvoorbeeld de sector voor 
dienstverlening aan ouderen, die naar 
verwachting een zeer belangrijke rol zal 
spelen in de toekomst;

mogelijke oplossingen kunnen worden 
vastgesteld; verzoekt de Commissie, samen 
met het Europees Parlement en de Raad, 
een diepgaande studie uit te voeren over de 
werking van een proefsector binnen de 
SDAB, zoals bijvoorbeeld de sector voor 
dienstverlening aan ouderen, die naar 
verwachting een zeer belangrijke rol zal 
spelen in de toekomst;

Or. en

Amendement 26
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van oordeel dat er een 
wetgevingspakket nodig is dat een 
regelgevend kader bevat voor sociale 
diensten van algemeen belang, op basis 
van artikel 14 VWEU, waarin 
gedefinieerd wordt wat diensten van 
algemeen belang zijn en waarin de 
werking van de marktregels afgebakend 
wordt; in deze regelgeving dient een 
duidelijk onderscheid te worden gemaakt 
tussen economische en niet-economische 
diensten van algemeen belang en dienen 
tegelijkertijd de algemene beginselen en 
gemeenschappelijke voorwaarden voor 
het functioneren van deze diensten 
vastgelegd en verhelderd te worden;

Or. pt

Amendement 27
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt de lidstaten te zorgen dat de 
overheids- en commerciële bedrijven die 
SDAB aanbieden, voldoen aan de 
kwaliteitsvereisten; roept de Commissie op 
om informatie te verzamelen over 
nationale kwaliteitsvereisten naast de 
informatie over goede praktijken in de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 28
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt de noodzaak tot verdere 
analyse van de relatie tussen de 
toepassing van EU-recht op de interne 
markt, concurrentie, staatssteun en 
overheidsopdrachten enerzijds en sociale 
diensten van algemeen belang anderzijds, 
met het oog op de sociale doelstellingen 
van de Europese Unie; is van mening dat 
hervorming van regels voor staatssteun en 
overheidsopdrachten nodig is voor het 
introduceren van sociale-
kwaliteitscriteria, die de legitieme sociale 
en economische doelstellingen van de 
lidstaten en de Unie niet ondermijnen;

Or. en

Amendement 29
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verwelkomt het initiatief van de 
Commissie tot verbetering van de 
transparantie en de bewustwording op het 
gebied van staatssteun, 
overheidsopdrachten, publiek-private 
partnerschappen en concessies door het 
ontwikkelen van communicatiemiddelen 
op het gebied van sociale diensten; een 
aantal kwesties is echter nog niet opgelost 
en de regels moeten worden aangepast in 
overeenstemming met de behoeften van 
lokale autoriteiten en kleine leveranciers; 
de Commissie moet daarom een heldere 
wettelijke basis en informatie blijven 
bieden over de toepassing van EU-regels, 
zodat de diensten van algemeen belang 
hun missie kunnen vervullen en kunnen 
bijdragen aan een betere kwaliteit van 
leven voor de Europese burger;

Or. en

Amendement 30
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert er tot slot aan dat er een waaier 
aan modellen van publieke dienstverlening 
bestaat in Europa en dat het respecteren 
van het subsidiariteitsbeginsel bijgevolg 
een leidraad moet zijn wanneer wordt 
nagedacht over de relatie tussen enerzijds 
het Europese, en anderzijds het nationale 
en lokale niveau.

5. herinnert er tot slot aan dat er een waaier
aan modellen van publieke dienstverlening 
bestaat in Europa en dat het respecteren 
van het subsidiariteitsbeginsel bijgevolg 
een leidraad moet zijn wanneer wordt 
nagedacht over de relatie tussen enerzijds 
het Europese, en anderzijds het nationale, 
regionale en lokale niveau.

Or. pt
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Amendement 31
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert er tot slot aan dat er een waaier 
aan modellen van publieke dienstverlening 
bestaat in Europa en dat het respecteren 
van het subsidiariteitsbeginsel bijgevolg 
een leidraad moet zijn wanneer wordt 
nagedacht over de relatie tussen enerzijds 
het Europese, en anderzijds het nationale 
en lokale niveau.

5. herinnert er tot slot aan dat er een waaier 
aan modellen van publieke dienstverlening 
bestaat in Europa en dat het respecteren 
van het subsidiariteitsbeginsel bijgevolg 
een leidraad moet zijn wanneer wordt 
nagedacht over de relatie tussen enerzijds 
het Europese, en anderzijds het nationale 
en lokale niveau, in de zin dat de SDAB 
onder de bevoegdheid van nationale 
overheden moeten blijven vallen en hun 
universele karakter moeten behouden.

Or. en

Amendement 32
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert er tot slot aan dat er een waaier 
aan modellen van publieke dienstverlening 
bestaat in Europa en dat het respecteren 
van het subsidiariteitsbeginsel bijgevolg 
een leidraad moet zijn wanneer wordt 
nagedacht over de relatie tussen enerzijds 
het Europese, en anderzijds het nationale 
en lokale niveau.

5. herinnert er tot slot aan dat er een waaier 
aan modellen van publieke dienstverlening 
bestaat in Europa en dat het respecteren 
van het subsidiariteitsbeginsel bijgevolg 
het middelpunt moet zijn van 
gedachtevorming over sociale diensten.

Or. en
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Amendement 33
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept het belang van een 
grotere samenwerking tussen verleners 
van en belanghebbenden bij SDAB, 
alsmede van een grotere betrokkenheid 
van gebruikers, opdat de verwachtingen 
nader worden gepreciseerd en de kwaliteit 
wordt verbeterd;

Or. fr

Amendement 34
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. herinnert eraan dat een groot deel 
van de sociale diensten niet onder de 
richtlijn inzake diensten binnen de interne 
markt valt; wenst dat de Commissie snel 
de balans opmaakt van de omzetting van 
deze uitsluitingsbepalingen, waarbij zij 
zich met name toelegt op de interpretatie 
door de lidstaten van de begrippen 
"charitatieve instellingen", "behoeftige 
personen"en "door de overheid 
gemachtigde dienstverleners";

Or. fr


