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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

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;

Het politieke belang van de SDAB opwaarderen

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; 

De economische dimensie van de sociale diensten in acht nemen

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; 
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Een kader vastleggen voor de SDAB

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; 

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.  


