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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Enligt artikel 3.3 i EU-fördraget ska EU verka för en social marknadsekonomi och i 
artikel 14 i EUF-fördraget och dess protokoll nr 26 konstateras att tjänster av allmänt 
intresse utgör en del av den europeiska sociala modellen och att Europaparlamentet och 
rådet ska fastställa dess principer och villkor, utan att det påverkar de nationella, regionala 
och lokala myndigheternas befogenheter.

B. De sociala tjänsterna av allmänt intresse och deras kvalitet och effektivitet är avgörande 
för att uppnå målen i Europa 2020-strategin, och de har positiva effekter för den 
ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och den sociala och territoriella 
sammanhållningen.

1. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaternas olika organisationsmodeller för 
sociala tjänster av allmänt intresse bör respekteras i enlighet med subsidiaritetsprincipen.
Parlamentet förespråkar att de medlemsstater och regioner som har mest erfarenhet av att 
tillhandahålla sociala tjänster av allmänt intresse ska sprida och utbyta bästa metoder och 
kunskaper, vilket är avgörande för den framtida utvecklingen.

2. Europaparlamentet framhåller att de regionala och lokala myndigheterna spelar en 
avgörande roll för att tillhandahålla sociala tjänster och att deras åsikter därför bör beaktas 
när medlemsstaterna definierar sådana tjänster.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, nu då medborgarna i ännu högre grad 
anlitar sociala tjänster av allmänt intresse på grund av den allvarliga ekonomiska krisen, 
se till att decentraliseringen av befogenheter till regionala och lokala myndigheter åtföljs 
av tillräckliga budgetmedel.

4. Europaparlamentet understryker att de sociala tjänsterna av allmänt intresse är basala och 
till för alla och på ett relevant, fördelaktigt och effektivt sätt bidrar till samtliga 
regionernas utveckling genom att staten och lokala och regionala myndigheter kan fylla en 
funktion med hjälp av offentliga och privata medel. Parlamentet anser att det är särskilt 
viktigt att tjänsterna behålls i landsbygdsområden och sårbara regioner och betonar också 
den viktiga funktion som de sociala tjänsterna av allmänt intresse fyller för att begränsa 
riskerna för segregering av utsatta och marginaliserade befolkningsgrupper.

5. Europaparlamentet betonar att det i de sociala tjänsterna av allmänt intresse också ingår 
icke-ekonomisk verksamhet som inte omfattas och inte bör omfattas av reglerna för den 
inre marknaden och som bidrar till EU:s mål om territoriell sammanhållning.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att reagera på det behov av rättslig klarhet 
som leverantörer och anordnare av sociala tjänster av allmänt intresse har inom nuvarande 
rättsliga ram, t.ex. genom att utnyttja den pågående översynen av Monti-Kroes-paketet till 
att utveckla skräddarsydda lösningar för sociala tjänster. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att förse offentliga myndigheter med en metod för hur EU-bestämmelserna 
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ska tillämpas korrekt.

7. Europaparlament uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna till regionalt 
samarbete i fråga om sociala tjänster av allmänt intresse för att undanröja eventuella 
hinder på grund av finansieringsbestämmelser.

8. Europaparlamentet förespråkar att det införs en frivillig europeisk referensram för 
kvalitetssäkring för sociala tjänster av allmänt intresse.

9. Europaparlamentet anser att statliga, regionala och lokala myndigheter bör utvidga 
tillämpningen av offentlig-privata partnerskap till sociala tjänster av allmänt intresse för 
att de ska bli effektivare och mer tillgängliga.
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