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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at artikel 3, stk. 3, i EU-traktaten indeholder bestemmelser om, at 
udviklingen af Unionen er baseret på en social markedsøkonomi, og at artikel 14 i  
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og protokol nr. 26 til samme traktat 
anerkender, at tjenesteydelser af almen interesse er en integreret del af den europæiske 
sociale model, og at det er op til Parlamentet og Rådet at fastlægge principperne og 
vilkårene herfor, uden at det berører de nationale, regionale og lokale myndigheders 
beføjelser,

B. der henviser til, at socialydelser af almen interesse og deres kvalitet og effektivitet er 
afgørende for opnåelsen af målene i Europa 2020-strategien, og at de har positive 
konsekvenser i form af økonomisk vækst, beskæftigelse og social og territorial 
samhørighed,

1. minder om, at de forskellige modeller for socialydelser af almen interesse i 
medlemsstaterne skal respekteres i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet; går 
ind for udbredelse og udveksling af bedste praksis og overførsel af knowhow fra de 
medlemsstater og regioner, der har størst erfaring i at yde tjenester inden for området for 
socialydelser af almen interesse, da det er et afgørende middel til deres fremtidige 
udvikling; 

2. understreger den afgørende rolle, som de regionale og lokale myndigheder spiller i 
forbindelse med ydelsen af disse socialydelser, og minder om behovet for, at 
medlemsstaterne tager hensyn til deres synspunkter i forbindelse med udformningen af 
disse tjenester; 

3. opfordrer medlemsstaterne - især på et tidspunkt, hvor borgerne på grund af den alvorlige 
økonomiske krise i særlig høj grad må benytte sig af disse socialydelser - til at sikre, at 
decentraliseringen af beføjelser til de regionale eller lokale myndigheder ledsages af 
tilstrækkelige budgetmidler;

4. understreger, at disse socialydelsers grundlæggende struktur og inkluderende karakter på 
en relevant, nyttig og effektiv måde bidrager til udviklingen af alle regioner, idet de giver 
staten og de lokale eller regionale myndigheder mulighed for at udføre en rolle ved hjælp 
af offentlig og privat finansiering; mener, at det er særligt vigtigt at bevare dem i 
landdistrikter og sårbare regioner og understreger de almene sundhedsydelsers vigtige 
rolle i forbindelse med at begrænse risikoen for afsondring af sårbare og marginaliserede 
samfund;

5. understreger, at socialydelser af almen interesse også dækker ikke-økonomiske aktiviteter, 
som ikke er og heller ikke bør være omfattet af reglerne for det indre marked, og som 
bidrager til Unionens målsætninger for territorial samhørighed;
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6. opfordrer indtrængende Kommissionen til at reagere på behovet for juridisk sikkerhed for 
udbydere af og de ansvarlige for socialydelser af almen interesse inden for den 
eksisterende lovgivningsmæssige ramme ved, i forbindelse med den igangværende 
revision af Monti-Kroes-pakken, at udvikle skræddersyede løsninger for sociale ydelser; 
anmoder Kommissionen om at stille til en metode til rådighed for de offentlige 
myndigheder for, hvorledes EU-reglerne anvendes korrekt;

7. opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for territorialt samarbejde på 
området for sundhedsydelser af almen interesse med henblik på med tiden at fjerne 
enhver hindring, der skyldes finansieringsreglerne;

8. går ind for gennemførelse af en frivillig europæisk kvalitetsramme for socialydelser af 
almen interesse;

9. mener, at de nationale, regionale og lokale myndigheder bør udvide anvendelsen af 
offentlig-private partnerskaber på området for sundhedsydelser af almen interesse med 
henblik på at øge deres effektivitet og tilgængelighed.
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