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Ändringsförslag 1
António Fernando Correia De Campos

Förslag till yttrande
Punkt 1 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att sociala 
tjänster av allmänt intresse i hög grad 
bidrar till genomförandet av de principer 
som anges i artikel 3 i EU-fördraget och 
artiklarna 9 och 14 i EUF-fördraget, i 
synnerhet vad gäller utvecklandet av en 
social marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft och främjandet av social 
och territoriell sammanhållning i EU. 
Parlamentet framhåller att den inre 
marknadens sociala aspekter måste stärkas 
genom 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 karaktär samt deras 
kvalitet och effektivitet.

1. Europaparlamentet anser att sociala 
tjänster av allmänt intresse i hög grad 
bidrar till genomförandet av de principer 
som anges i artikel 3 i EU-fördraget och 
artiklarna 9 och 14 i EUF-fördraget, i 
synnerhet vad gäller utvecklandet av en 
social marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft och främjandet av 
ekonomisk, social och territoriell
sammanhållning i EU. Parlamentet 
framhåller att den inre marknadens sociala 
aspekter måste stärkas genom 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 karaktär samt deras 
likvärdighet, kvalitet och effektivitet.

Or. pt

Ändringsförslag 2
Olle Schmidt

Förslag till yttrande
Punkt 1 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att sociala 
tjänster av allmänt intresse i hög grad 
bidrar till genomförandet av de principer 
som anges i artikel 3 i EU-fördraget och 
artiklarna 9 och 14 i EUF-fördraget, i 
synnerhet vad gäller utvecklandet av en 
social marknadsekonomi med hög 

1. Europaparlamentet anser att sociala 
tjänster av allmänt intresse i hög grad 
bidrar till genomförandet av de principer 
som anges i artikel 3 i EU-fördraget och 
artiklarna 9 och 14 i EUF-fördraget, i 
synnerhet vad gäller utvecklandet av en 
social marknadsekonomi med hög 
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konkurrenskraft och främjandet av social 
och territoriell sammanhållning i EU. 
Parlamentet framhåller att den inre 
marknadens sociala aspekter måste stärkas 
genom 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 karaktär samt deras 
kvalitet och effektivitet.

konkurrenskraft och främjandet av social 
och territoriell sammanhållning i EU. 
Parlamentet framhåller att den inre 
marknadens sociala aspekter måste stärkas
och betonar att ett pragmatiskt 
förhållningssätt bör prioritera tillgången till 
dessa tjänster, tjänsternas universella 
karaktär samt deras kvalitet och 
effektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 3
Malcolm Harbour

Förslag till yttrande
Punkt 1 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att sociala 
tjänster av allmänt intresse i hög grad
bidrar till genomförandet av de principer 
som anges i artikel 3 i EU-fördraget och 
artiklarna 9 och 14 i EUF-fördraget, i 
synnerhet vad gäller utvecklandet av en 
social marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft och främjandet av social 
och territoriell sammanhållning i EU. 
Parlamentet framhåller att den inre 
marknadens sociala aspekter måste stärkas 
genom 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 karaktär samt 
deras kvalitet och effektivitet.

1. Europaparlamentet anser att sociala 
tjänster av allmänt intresse bidrar till 
genomförandet av de principer som anges i 
artikel 3 i EU-fördraget och artiklarna 9 
och 14 i EUF-fördraget och till
utvecklandet av en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft. Parlamentet framhåller att 
den inre marknadens sociala aspekter och 
den sociala dimensionen i sociala tjänster 
av allmänt intresse måste erkännas.

Or. en
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Ändringsförslag 4
Andreas Mölzer

Förslag till yttrande
Punkt 1 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att sociala 
tjänster av allmänt intresse i hög grad 
bidrar till genomförandet av de principer 
som anges i artikel 3 i EU-fördraget och 
artiklarna 9 och 14 i EUF-fördraget, i 
synnerhet vad gäller utvecklandet av en 
social marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft och främjandet av social 
och territoriell sammanhållning i EU. 
Parlamentet framhåller att den inre 
marknadens sociala aspekter måste stärkas 
genom 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 karaktär samt deras 
kvalitet och effektivitet.

1. Europaparlamentet anser att sociala 
tjänster av allmänt intresse i hög grad 
bidrar till genomförandet av de principer 
som anges i artikel 3 i EU-fördraget och 
artiklarna 9 och 14 i EUF-fördraget, i 
synnerhet vad gäller utvecklandet av en 
social marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft och främjandet av social 
och territoriell sammanhållning i EU. 
Parlamentet framhåller att den inre 
marknadens sociala aspekter måste stärkas 
genom ett större hänsynstagande till de 
särskilda särdrag som präglar sociala 
tjänster av allmänt intresse, varvid man 
medelst ett pragmatiskt förhållningssätt 
löpande måste se över tillgången till dessa 
tjänster, tjänsternas universella karaktär 
samt deras kvalitet och effektivitet.

Or. de

Ändringsförslag 5
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påpekar att de 
sociala tjänsterna är utformade för att 
svara mot grundläggande mänskliga 
behov, i synnerhet behoven hos 
användare som befinner sig i en utsatt 
position och personer med 
funktionshinder. Tjänsterna riktas till 
hela befolkningen oavsett förmögenhet 
och inkomst, och deras roll för att 
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förebygga problem och skapa social 
sammanhållning bör betonas. 
Parlamentet anser därför att tjänsternas 
dynamiska karaktär gör att de bör 
undantas från bestämmelserna för den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 6
Louis Grech

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet upprepar att 
sociala tjänster av allmänt intresse 
ständigt utvecklas för att svara mot ny 
ekonomisk , social, institutionell och 
teknisk utveckling. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanar 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.

Or. en

Ändringsförslag 7
António Fernando Correia De Campos

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar vikten av 
att politiska och institutionella aktörer, 
civilsamhället och intressenter involveras, 
och att man främjar en helhetssyn på 
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sociala tjänster av allmänt intresse som 
tar hänsyn till unionsmedborgarna och de 
små och medelstora företagen, vilka ofta 
åsidosätts på detta område av social 
karaktär i den europeiska ekonomin.

Or. pt

Ändringsförslag 8
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 2 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att EU i högre 
grad bör beakta dessa tjänsters betydelse 
med tanke på deras ställning i Europa, 
särskilt mot bakgrund av den ekonomiska 
krisen. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att undersöka idén om att 
inrätta ett europeiskt centrum för sociala 
tjänster, vilket skulle samla in uppgifter 
från olika källor i medlemsstaterna och 
uppmärksamma god praxis på europeisk, 
nationell, regional och lokal nivå. 
Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att uppdatera webbplatsen 
med frågor och svar om sociala tjänster av 
allmänt intresse och göra den tillgänglig
på alla officiella EU-språk.

2. Europaparlamentet anser att EU i högre 
grad bör beakta dessa tjänsters betydelse 
med tanke på deras ställning i Europa, 
särskilt mot bakgrund av den 
ekonomiska krisen. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att undersöka idén 
om att inrätta ett europeiskt centrum för 
sociala tjänster, vilket skulle samla in 
uppgifter från olika källor i 
medlemsstaterna och uppmärksamma god
praxis på europeisk, nationell, regional och 
lokal nivå. Parlamentet 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.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Olle Schmidt

Förslag till yttrande
Punkt 2 
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att EU i högre 
grad bör beakta dessa tjänsters betydelse 
med tanke på deras ställning i Europa, 
särskilt mot bakgrund av den ekonomiska 
krisen. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att undersöka idén om att 
inrätta ett europeiskt centrum för sociala 
tjänster, vilket skulle samla in uppgifter 
från olika källor i medlemsstaterna och 
uppmärksamma god praxis på europeisk, 
nationell, regional och lokal nivå. 
Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att uppdatera webbplatsen 
med frågor och svar om sociala tjänster av 
allmänt intresse och göra den tillgänglig på 
alla officiella EU-språk.

2. Europaparlamentet anser att EU i högre 
grad bör beakta dessa tjänsters betydelse 
med tanke på deras ställning i Europa, 
särskilt mot bakgrund av den ekonomiska 
krisen. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att ytterligare utveckla idén 
om att inrätta ett europeiskt centrum för 
sociala tjänster, vilket skulle samla in 
uppgifter från olika källor i 
medlemsstaterna och uppmärksamma god 
praxis på europeisk, nationell, regional och 
lokal nivå. Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att uppdatera webbplatsen 
med frågor och svar om sociala tjänster av 
allmänt intresse och göra den tillgänglig på 
alla officiella EU-språk. Parlamentet ber 
kommissionen att utveckla en allmän och 
frivillig EU-kvalitetsram för offentliga 
och privata företag som tillhandahåller 
sociala tjänster av allmänt intresse, i syfte 
att trygga sund konkurrens och högre 
kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 10
Malcolm Harbour

Förslag till yttrande
Punkt 2 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att EU i högre 
grad bör beakta dessa tjänsters betydelse 
med tanke på deras ställning i Europa, 
särskilt mot bakgrund av den ekonomiska 
krisen. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att undersöka idén om att 
inrätta ett europeiskt centrum för sociala 
tjänster, vilket skulle samla in uppgifter 
från olika källor i medlemsstaterna och 
uppmärksamma god praxis på europeisk, 

2. Europaparlamentet anser att EU bör 
erkänna dessa tjänsters betydelse med 
tanke på deras ställning i Europa, särskilt 
mot bakgrund av den ekonomiska krisen. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att samla in uppgifter från 
olika källor i medlemsstaterna och 
uppmärksamma god praxis på europeisk, 
nationell, regional och lokal nivå. 
Parlamentet uppmanar också 
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nationell, regional och lokal nivå. 
Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att uppdatera webbplatsen 
med frågor och svar om sociala tjänster av 
allmänt intresse och göra den tillgänglig på 
alla officiella EU-språk.

kommissionen att uppdatera webbplatsen 
med frågor och svar om sociala tjänster av 
allmänt intresse och göra den tillgänglig på 
alla officiella EU-språk.

Or. en

Ändringsförslag 11
Toine Manders

Förslag till yttrande
Punkt 2 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att EU i högre 
grad bör beakta dessa tjänsters betydelse 
med tanke på deras ställning i Europa, 
särskilt mot bakgrund av den ekonomiska 
krisen. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att undersöka idén om att 
inrätta ett europeiskt centrum för sociala 
tjänster, vilket skulle samla in uppgifter 
från olika källor i medlemsstaterna och 
uppmärksamma god praxis på europeisk, 
nationell, regional och lokal nivå. 
Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att uppdatera webbplatsen 
med frågor och svar om sociala tjänster av 
allmänt intresse och göra den tillgänglig på 
alla officiella EU-språk.

2. Europaparlamentet anser att EU i högre 
grad bör beakta dessa tjänsters betydelse 
med tanke på deras ställning i Europa, 
särskilt mot bakgrund av den ekonomiska 
krisen. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att undersöka om det skulle 
vara ett lämpligt hjälpmedel att inrätta ett 
europeiskt centrum för sociala tjänster, 
vilket skulle samla in uppgifter från olika 
källor i medlemsstaterna och 
uppmärksamma god praxis på europeisk, 
nationell, regional och lokal nivå. 
Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att uppdatera webbplatsen 
med frågor och svar om sociala tjänster av 
allmänt intresse och göra den tillgänglig på 
alla officiella EU-språk. För att skapa en 
förbättrad förståelse för 
EU-institutionerna och för hur de 
fungerar, bör unionsmedborgarna enligt 
Europaparlamentet ha möjlighet att få all 
slags information på Internet korrekt 
översatt via tillgängliga och 
användarvänliga 
översättningsapplikationer på Internet, så 
att de kan läsa den information de önskar 
på sitt eget språk.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Andreas Mölzer

Förslag till yttrande
Punkt 2 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att EU i högre 
grad bör beakta dessa tjänsters betydelse 
med tanke på deras ställning i Europa, 
särskilt mot bakgrund av den ekonomiska 
krisen. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att undersöka idén om att 
inrätta ett europeiskt centrum för sociala 
tjänster, vilket skulle samla in uppgifter 
från olika källor i medlemsstaterna och 
uppmärksamma god praxis på europeisk, 
nationell, regional och lokal nivå. 
Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att uppdatera webbplatsen 
med frågor och svar om sociala tjänster av 
allmänt intresse och göra den tillgänglig på 
alla officiella EU-språk.

2. Europaparlamentet anser att EU i högre 
grad bör beakta dessa tjänsters betydelse 
med tanke på deras ställning i Europa, 
särskilt mot bakgrund av den 
ekonomiska krisen. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att undersöka idén 
om att inrätta ett europeiskt centrum för 
sociala tjänster, vilket skulle samla in 
uppgifter från olika källor i 
medlemsstaterna och uppmärksamma god 
praxis på europeisk, nationell, regional och 
lokal nivå, och att utarbeta en 
kostnadsanalys för detta. Parlamentet 
uppmanar också kommissionen att 
uppdatera webbplatsen med frågor och svar 
om sociala tjänster av allmänt intresse och 
göra den tillgänglig på alla officiella EU-
språk.

Or. de

Ändringsförslag 13
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. 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. 
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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 
av jämförbar kvalitet.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Louis Grech

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. 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.

Or. en

Ändringsförslag 15
António Fernando Correia De Campos

Förslag till yttrande
Punkt 3 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. 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 

3. 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 



PE458.561v02-00 12/24 AM\859198SV.doc

SV

krisen och budgetkrisen måste en 
välavvägd strategi tillämpas, som utgår 
från att de sociala tjänsternas kvalitet ska 
upprätthållas och deras effektivitet 
förbättras. Parlamentet anser därför att man 
bör överväga hur reglerna för offentlig 
upphandling och för sociala tjänster av 
allmänt intresse bör formuleras, särskilt 
vad gäller nya förvaltningsmetoder i form 
av exempelvis interna avtal eller stärkta 
kvalitetskriterier för urvalet bland 
inlämnade anbud.

ekonomiska krisen och budgetkrisen måste 
en välavvägd strategi tillämpas, som utgår 
från att de sociala tjänsternas kvalitet ska 
upprätthållas och deras effektivitet 
förbättras. Parlamentet anser därför att man 
bör överväga hur reglerna för offentlig 
upphandling och för sociala tjänster av 
allmänt intresse bör formuleras, särskilt 
vad gäller nya förvaltningsmetoder i form 
av exempelvis interna avtal eller stärkta 
kvalitetskriterier för urvalet bland 
inlämnade anbud, så att de små och 
medelstora företagens deltagande på lika 
villkor kan säkras.

Or. pt

Ändringsförslag 16
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 3 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. 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. Parlamentet anser därför att man 
bör överväga hur reglerna för offentlig 
upphandling och för sociala tjänster av 
allmänt intresse bör formuleras, särskilt 
vad gäller nya förvaltningsmetoder i form 
av exempelvis interna avtal eller stärkta 
kvalitetskriterier för urvalet bland 
inlämnade anbud.

3. 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 kontinuitet 
och kvalitet ska upprätthållas och deras 
effektivitet förbättras. Parlamentet anser 
därför att man bör överväga hur koncepten 
kan klargöras, särskilt när det gäller 
begreppet uppdragsgivning, liksom hur 
reglerna för offentlig upphandling och för 
sociala tjänster av allmänt intresse bör 
formuleras, särskilt vad gäller nya 
förvaltningsmetoder i form av exempelvis 
interna avtal, interkommunalt samarbete
eller andra former av partnerskap mellan 
offentliga aktörer, eller stärkta 
kvalitetskriterier för urvalet bland 
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inlämnade anbud. I anbudsinfordringarna 
bör sådana kvalitetskriterier ingå, särskilt 
avseende sociala frågor, miljöfrågor eller 
rättvis handel. Intressena hos 
tjänsteleverantörer utan vinstsyften måste 
tas tillvara. Företag inom den sociala 
ekonomin bör i ökad utsträckning stödjas 
och uppmuntras att tillhandahålla sociala 
tjänster av allmänt intresse.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Olle Schmidt

Förslag till yttrande
Punkt 3 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. 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. Parlamentet anser därför att man 
bör överväga hur reglerna för offentlig 
upphandling och för sociala tjänster av 
allmänt intresse bör formuleras, särskilt 
vad gäller nya förvaltningsmetoder i form 
av exempelvis interna avtal eller stärkta 
kvalitetskriterier för urvalet bland 
inlämnade anbud.

3. 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. Parlamentet anser därför att man 
bör överväga hur reglerna för offentlig 
upphandling och för sociala tjänster av 
allmänt intresse bör formuleras.

Or. en
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Ändringsförslag 18
Malcolm Harbour

Förslag till yttrande
Punkt 3 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. 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. Parlamentet anser därför att 
man bör överväga hur reglerna för 
offentlig upphandling och för sociala 
tjänster av allmänt intresse bör 
formuleras, särskilt vad gäller nya 
förvaltningsmetoder i form av exempelvis 
interna avtal eller stärkta kvalitetskriterier 
för urvalet bland inlämnade anbud.

3. 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 och reglerna 
för offentlig upphandling måste 
förtydligas, särskilt vad gäller nya 
förvaltningsmetoder i form av exempelvis 
interna avtal eller stärkta kvalitetskriterier 
för urvalet bland inlämnade anbud.

Or. en

Ändringsförslag 19
Louis Grech

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. För att Europeiska unionens 
grundläggande mål ska uppnås är det 
absolut nödvändigt att de sociala 
tjänsterna håller hög kvalitet. 
Europaparlamentet uppmanar därför 
kommissionen att utveckla ramar som kan 
fungera som minimiriktlinjer för sociala 
tjänster som uppfyller krav på hög 
kvalitet, lättillgänglighet och rimlig 
prisssättning, till förmån för alla 
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unionsmedborgare.

Or. en

Ändringsförslag 20
Olle Schmidt

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmärksammar 
bestämmelserna som reglerar 
konkurrensen mellan tjänsteleverantörer. 
Dessa regler måste beaktas när man 
tillämpar konkurrensbestämmelser för 
offentliga och privata företag som 
tillhandahåller sociala tjänster av allmänt 
intresse. Parlamentet beklagar att de 
sociala tjänsterna av allmänt intresse inte 
omfattas av tjänstedirektivets 
tillämpningsområde.

Or. en

Ändringsförslag 21
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 4 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att de 
rättsliga tveksamheterna rörande sociala 
tjänster av allmänt intresse måste 
klargöras, och välkomnar kommissionens 
uppdatering av riktlinjerna för hur 
bestämmelserna för statligt stöd, offentlig 
upphandling och den inre marknaden ska 
tillämpas i fråga om dessa tjänster. 
Parlamentet uppmärksammar de förslag 
som framförs i Monti-rapporten, i 

4. Europaparlamentet betonar att de 
rättsliga tveksamheterna rörande sociala 
tjänster av allmänt intresse måste klargöras 
och välkomnar kommissionens uppdatering 
av riktlinjerna för hur bestämmelserna för 
statligt stöd, offentlig upphandling och den 
inre marknaden ska tillämpas i fråga om 
dessa tjänster, men påminner om att detta 
inte är tillräckligt eftersom 
bestämmelserna ställer till problem för 
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synnerhet förslagen om att artikel 14 i 
EUF-fördraget bör användas på 
sektorsbasis. 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.

många aktörer. Kommissionen uppmanas 
att förenkla bestämmelserna. Parlamentet 
uppmärksammar de förslag som framförs i 
Monti-rapporten, i synnerhet förslagen om 
att artikel 14 och protokoll 26 i 
EUF-fördraget bör tillämpas. 
Kommissionen uppmanas att snabbt 
föreslå tydlig lagstiftning i vilken de 
sociala tjänsterna av allmänt intresse 
definieras med utgångspunkt i 
grundläggande rättigheter snarare än i 
ekonomiska överväganden, och i vilken 
subsidiaritetsprincipen och principen om 
lokalt självbestämmande förstärks. 
Parlamentet begär att man ska utöka 
området för sådana sociala tjänster av 
allmänt intresse som är undantagna från 
anmälningsplikt avseende statliga stöd 
utan hänsyn till trösklar, med 
sjukhussektorn och sektorn för 
subventionerade bostäder som modell. 
Parlamentet understryker att dialogen om 
detta pågår sedan länge med berörda 
parter och uppmanar kommissionen att 
agera. I samband med en översyn av 
direktiven om offentlig upphandling bör 
man klargöra dels vilka bestämmelser 
som de sociala tjänsterna av allmänt 
intresse är undantagna från, dels vad som 
menas med begreppet ”visst 
gränsöverskridande intresse”, med tanke 
på att tillhandahållandet av de sociala 
tjänster av allmänt intresse ofta är av 
lokal dimension. 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.

Or. fr
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Ändringsförslag 22
Olle Schmidt

Förslag till yttrande
Punkt 4 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att de 
rättsliga tveksamheterna rörande sociala 
tjänster av allmänt intresse måste 
klargöras, och välkomnar kommissionens 
uppdatering av riktlinjerna för hur 
bestämmelserna för statligt stöd, offentlig 
upphandling och den inre marknaden ska 
tillämpas i fråga om dessa tjänster.
Parlamentet uppmärksammar de förslag 
som framförs i Monti-rapporten, i 
synnerhet förslagen om att artikel 14 i 
EUF-fördraget bör användas på 
sektorsbasis. Parlamentet anser det vara 
nödvändigt med en pragmatisk hållning 
som gör det möjligt att fastställa de 
verkliga svårigheterna och alternativa 
lösningar. Parlamenet 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.

4. Europaparlamentet betonar att de 
rättsliga tveksamheterna rörande sociala 
tjänster av allmänt intresse måste 
klargöras, Parlamentet uppmärksammar de 
förslag som framförs i Monti-rapporten, i 
synnerhet förslagen om att artikel 14 i 
EUF-fördraget bör användas på 
sektorsbasis. Parlamentet anser det vara 
nödvändigt med en pragmatisk hållning 
som gör det möjligt att fastställa de 
verkliga svårigheterna och alternativa 
lösningar. Parlamenet 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. Parlamentet noterar att EU 
kommer att ställas inför stora 
demografiska förändringar inom en nära 
framtid.

Or. en

Ändringsförslag 23
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till yttrande
Punkt 4 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att de 
rättsliga tveksamheterna rörande sociala 
tjänster av allmänt intresse måste 

4. Europaparlamentet betonar att de 
rättsliga tveksamheterna rörande sociala 
tjänster av allmänt intresse måste 
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klargöras, och välkomnar kommissionens 
uppdatering av riktlinjerna för hur 
bestämmelserna för statligt stöd, offentlig 
upphandling och den inre marknaden ska 
tillämpas i fråga om dessa tjänster. 
Parlamentet uppmärksammar de förslag 
som framförs i Monti-rapporten, i 
synnerhet förslagen om att artikel 14 i 
EUF-fördraget bör användas på 
sektorsbasis. 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.

klargöras. 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.

Or. en

Ändringsförslag 24
Malcolm Harbour

Förslag till yttrande
Punkt 4 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att de 
rättsliga tveksamheterna rörande sociala 
tjänster av allmänt intresse måste 
klargöras, och välkomnar kommissionens 
uppdatering av riktlinjerna för hur 
bestämmelserna för statligt stöd, offentlig 
upphandling och den inre marknaden ska 
tillämpas i fråga om dessa tjänster. 
Parlamentet uppmärksammar de förslag 
som framförs i Monti-rapporten, i 
synnerhet förslagen om att artikel 14 i 
EUF-fördraget bör användas på 
sektorsbasis. Parlamentet anser det vara 
nödvändigt med en pragmatisk hållning 

4. Europaparlamentet betonar att den 
juridiska situationen rörande sociala 
tjänster av allmänt intresse måste 
klargöras, och välkomnar kommissionens 
uppdatering av riktlinjerna för hur 
bestämmelserna för statligt stöd, offentlig 
upphandling och den inre marknaden ska 
tillämpas i fråga om dessa tjänster. 
Parlamentet uppmärksammar de förslag 
som framförs i Monti-rapporten, i 
synnerhet förslagen om att artikel 14 i 
EUF-fördraget bör användas på 
sektorsbasis. Parlamentet anser det vara 
nödvändigt med en pragmatisk hållning 
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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.

som gör det möjligt att fastställa de 
verkliga svårigheterna och alternativa 
lösningar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att tillsammans med 
Europaparlamentet och rådet göra en 
ingående studie av hur en kategori av 
sociala tjänster av allmänt intresse 
fungerar, till exempel äldreomsorgen, som 
troligtvis kommer att ha mycket stor 
betydelse i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 25
Toine Manders

Förslag till yttrande
Punkt 4 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att de 
rättsliga tveksamheterna rörande sociala 
tjänster av allmänt intresse måste 
klargöras, och välkomnar kommissionens 
uppdatering av riktlinjerna för hur 
bestämmelserna för statligt stöd, offentlig 
upphandling och den inre marknaden ska 
tillämpas i fråga om dessa tjänster. 
Parlamentet uppmärksammar de förslag 
som framförs i Monti-rapporten, i 
synnerhet förslagen om att artikel 14 i 
EUF-fördraget bör användas på 
sektorsbasis. 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.

4. Europaparlamentet betonar att de 
rättsliga tveksamheterna rörande sociala 
tjänster av allmänt intresse måste 
klargöras, och välkomnar kommissionens 
uppdatering av riktlinjerna för hur 
bestämmelserna för statligt stöd, offentlig 
upphandling och den inre marknaden ska 
tillämpas i fråga om dessa tjänster. 
Parlamentet uppmärksammar de förslag 
som framförs i Monti-rapporten, i 
synnerhet förslagen om att artikel 14 i 
EUF-fördraget bör användas på 
sektorsbasis och förslagen om att man 
oftare ska använda sig av förordningar i 
stället för direktiv. 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 
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framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 26
António Fernando Correia De Campos

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt med ett lagstiftningspaket med 
reglerande ramar för sociala tjänster av 
allmänt intresse som, på grundval av 
artikel 14 i EUF-fördraget, definierar 
tjänster av allmänt intresse och begränsar 
marknadsreglernas inverkan. 
Bestämmelserna bör klart och tydligt 
skilja mellan tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse och tjänster av 
allmänt icke-ekonomiskt intresse, och 
samtidigt konsolidera och klargöra de 
allmänna principerna och de 
gemensamma villkoren för dessa tjänsters 
funktion.

Or. pt

Ändringsförslag 27
Olle Schmidt

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att
kvalitetskraven uppfylls av offentliga och 
privata företag som tillhandahåller 
sociala tjänster av allmänt intresse. 
Kommissionen uppmanas att samla in 
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uppgifter om nationella kvalitetskrav och 
även om god praxis i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 28
Louis Grech

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet betonar att 
förhållandet mellan tillämpningen av 
unionslagstiftningen om den inre 
marknaden, konkurrens, statligt stöd eller 
offentlig upphandling och de sociala 
tjänsterna av allmänt intresse måste 
analyseras ytterligare i ljuset av 
Europeiska unionens sociala mål. 
Parlamentet menar att bestämmelserna 
om upphandling och statligt stöd måste 
reformeras så att man inför sociala 
kvalitetskriterier som inte undergräver 
medlemsstaternas och unionens 
rättmätiga sociala och ekonomiska mål.

Or. en

Ändringsförslag 29
Louis Grech

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ att förbättra
insynen och medvetenheten i frågor som 
rör statligt stöd, offentlig upphandling, 
offentlig-privata partnerskap och 
tillståndsbeviljande. Ett antal frågor 
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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.

Or. en

Ändringsförslag 30
António Fernando Correia De Campos

Förslag till yttrande
Punkt 5 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påpekar slutligen att 
det finns en rad olika modeller för 
tillhandahållandet av offentliga tjänster i 
Europa och att subsidiaritetsprincipen 
därför också bör ligga till grund för 
funderingarna kring avvägningen mellan 
den europeiska nivån och de nationella och 
lokala nivåerna.

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

Or. pt

Ändringsförslag 31
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Förslag till yttrande
Punkt 5 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påpekar slutligen att 
det finns en rad olika modeller för 
tillhandahållandet av offentliga tjänster i 
Europa och att subsidiaritetsprincipen 

5. Europaparlamentet påpekar slutligen att 
det finns en rad olika modeller för 
tillhandahållandet av offentliga tjänster i 
Europa och att subsidiaritetsprincipen 
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därför också bör ligga till grund för 
funderingarna kring avvägningen mellan 
den europeiska nivån och de nationella och 
lokala nivåerna.

därför också bör ligga till grund för 
funderingarna kring avvägningen mellan 
den europeiska nivån och de nationella och 
lokala nivåerna, så att sociala tjänster av 
allmänt intresse fortsätter att tillhöra de 
nationella offentliga myndigheternas 
behörighetsområde och har kvar sin 
allmängiltiga karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 32
Malcolm Harbour

Förslag till yttrande
Punkt 5 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påpekar slutligen att 
det finns en rad olika modeller för 
tillhandahållandet av offentliga tjänster i 
Europa och att subsidiaritetsprincipen 
därför också bör ligga till grund för 
funderingarna kring avvägningen mellan 
den europeiska nivån och de nationella 
och lokala nivåerna.

5. Europaparlamentet påpekar slutligen att 
det finns en rad olika modeller för 
tillhandahållandet av offentliga tjänster i 
Europa och att subsidiaritetsprincipen bör 
stå i centrum för ytterligare diskussioner
kring sociala tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 33
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. 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 
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precisera förväntningarna och förbättra 
kvaliteten.

Or. fr

Ändringsförslag 34
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny) 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. 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, 
och särskilt granska hur medlemsstaterna 
tolkat begreppen 
”välgörenhetsorganisationer”, ”särskilt 
behövande” och ”tjänsteleverantörer på 
uppdrag av staten”.

Or. fr


