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Amendement 1
Elie Hoarau

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat sociale diensten van 
algemeen belang van essentieel belang zijn 
om de doelstellingen van de EU-strategie 
voor 2020 na te blijven streven omdat deze 
voor de economische groei, de 
werkgelegenheid en de sociale en 
territoriale samenhang tot positieve 
resultaten leiden,

B. overwegende dat sociale diensten van 
algemeen belang en hun kwaliteit en 
doeltreffendheid van essentieel belang zijn 
om de doelstellingen van de EU-strategie 
voor 2020 na te blijven streven omdat deze 
voor de economische groei, de 
werkgelegenheid en de sociale en 
territoriale samenhang tot positieve 
resultaten leiden,

Or. fr

Amendement 2
Elie Hoarau

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat sociale diensten 
van algemene aard een relevante, nuttige 
en doeltreffende bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de regio's, met name 
van de meest afgelegen, minst 
ontwikkelde of dunst bevolkte regio's, 
door de staat en de lokale en regionale 
overheden in de gelegenheid te stellen een 
rol te vervullen die de privésector uit 
rendementsoverwegingen zou weigeren op 
zich te nemen;

Or. fr

Amendement 3
Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 



PE460.649v01-00 4/10 AM\859154NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de diversiteit tussen de 
lidstaten van de organisatiemodellen van 
sociale diensten van algemeen belang uit 
hoofde van het subsidiariteitsbeginsel 
gerespecteerd moet worden;

1. wijst erop dat de diversiteit tussen de 
lidstaten van de organisatiemodellen van 
sociale diensten van algemeen belang uit 
hoofde van het subsidiariteitsbeginsel 
gerespecteerd moet worden; pleit voor de 
verbreiding van optimale praktijken en 
kennisoverdracht vanuit de lidstaten en 
regio's die de meeste ervaring met het 
verlenen van deze diensten hebben; 

Or. ro

Amendement 4
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie om - nu burgers 
wegens de ernstige economische crisis 
steeds meer beroep op sociale diensten 
van algemeen belang doen - ervoor te 
zorgen dat de lidstaten die bevoegdheden 
overhevelen naar regionale of plaatselijke 
overheden, hen de nodige 
begrotingsmiddelen toewijzen;

3. verzoekt de Commissie de lidstaten die 
bevoegdheden op het gebied van de 
sociale diensten van algemeen belang
overhevelen naar regionale of plaatselijke 
overheden, sterk aan te moedigen de 
nodige begrotingsmiddelen toe te wijzen
ten einde de kwaliteit van deze diensten te 
waarborgen en ervoor te zorgen dat 
iedereen er toegang tot krijgt;

Or. fr

Amendement 5
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie om - nu burgers 
wegens de ernstige economische crisis 
steeds meer beroep op sociale diensten van 
algemeen belang doen - ervoor te zorgen 
dat de lidstaten die bevoegdheden 
overhevelen naar regionale of plaatselijke 
overheden, hen de nodige 

3. verzoekt de lidstaten om - nu burgers 
wegens de ernstige economische crisis 
steeds meer beroep op sociale diensten van 
algemeen belang doen - ervoor te zorgen 
dat de overheveling van bevoegdheden 
naar regionale of plaatselijke overheden, 
met de toewijzing van de nodige 
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begrotingsmiddelen toewijzen; begrotingsmiddelen gepaard gaat;

Or. fr

Amendement 6
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat sociale diensten 
van algemeen belang in de regio's 
wezenlijk structurerend en alomvattend 
van aard zijn, en acht het werkelijk 
noodzakelijk om deze diensten in 
plattelands- en kwetsbare gebieden in 
stand te houden; onderstreept dat sociale 
diensten van algemeen belang een vitale 
rol spelen als gemarginaliseerde 
gemeenschappen buiten de boot dreigen te 
vallen; 

Or. fr

Amendement 7
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de instrumenten van 
het cohesiebeleid in alle EU-regio's en 
met name de minder presterende regio's 
een belangrijke rol spelen bij de 
verbetering van de toegankelijkheid en 
kwaliteit van sociale diensten van 
algemeen belang en is van oordeel dat 
samenwerking en de uitwisseling van 
optimale praktijken van cruciaal belang 
zijn voor hun toekomstige ontwikkeling.

Or. en
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Amendement 8
Elie Hoarau

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat sociale diensten van algemeen 
belang niet op zodanige wijze door de 
lidstaten worden ontmanteld of afgeslankt 
dat de ontwikkeling van bepaalde regio's, 
en vooral de kwetsbaarste, meest 
afgelegen of dunst bevolkte regio's, 
daardoor in gevaar komt;

Or. fr

Amendement 9
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat het belangrijk is dat 
het aanbod van sociale voorzieningen van 
algemeen belang door ondernemingen 
van de sociale economie wordt gesteund;

Or. fr

Amendement 10
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat binnen de sociale diensten 
van algemeen belang niet-economische 
activiteiten bestaan die niet aan de regels 
van de interne markt onderworpen zijn en 
ook niet onderworpen mogen worden; 

4. wijst erop dat binnen de sociale diensten 
van algemeen belang niet-economische 
activiteiten bestaan die niet aan de regels 
van de interne markt onderworpen zijn en 
ook niet onderworpen mogen worden en 
die aan de doelstelling van territoriale 
cohesie van de Europese Unie bijdragen;
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Or. fr

Amendement 11
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. spoort de Commissie aan te reageren op 
het gebrek aan wetgeving inzake sociale 
diensten van algemeen belang door een 
duidelijk en rechtszeker wetgevingskader 
in het leven te roepen dat door alle 
betrokken sectoren gewenst wordt;

Schrappen

Or. en

Amendement 12
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. spoort de Commissie aan te reageren op 
het gebrek aan wetgeving inzake sociale 
diensten van algemeen belang door een 
duidelijk en rechtszeker wetgevingskader
in het leven te roepen dat door alle 
betrokken sectoren gewenst wordt;

5. spoort de Commissie aan te reageren op 
de bestaande rechtsonzekerheid met 
betrekking tot de toepassing van het 
Gemeenschaprecht op sociale diensten van 
algemeen belang binnen het huidig 
wetgevingskader, door bijvoorbeeld 
gebruik te maken van de lopende 
herziening van het Monti-Kroes-pakket 
om in de Europees wetgeving inzake 
overheidssteun op maat gesneden 
oplossingen voor sociale diensten te 
vinden;

Or. de

Amendement 13
Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 
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Ontwerpadvies Amendement

5. spoort de Commissie aan te reageren op 
het gebrek aan wetgeving inzake sociale 
diensten van algemeen belang door een 
duidelijk en rechtszeker wetgevingskader 
in het leven te roepen dat door alle 
betrokken sectoren gewenst wordt;

5. spoort de Commissie aan te reageren op 
de behoefte aan rechtszekerheid van 
degenen die in sociale diensten van 
algemeen belang werkzaam zijn door een 
duidelijk en functioneel wetgevingskader 
in het leven te roepen, en met name door 
de overheden die deze diensten 
organiseren, methoden aan de hand te 
doen waarmee zij de Europese regels 
correct kunnen toepassen;

Or. fr

Amendement 14
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. spoort de Commissie aan te reageren op 
het gebrek aan wetgeving inzake sociale 
diensten van algemeen belang door een 
duidelijk en rechtszeker wetgevingskader 
in het leven te roepen dat door alle 
betrokken sectoren gewenst wordt;

5. spoort de Commissie aan te reageren op 
het gebrek aan wetgeving inzake sociale 
diensten van algemeen belang door een 
duidelijk en rechtszeker wetgevingskader 
in het leven te roepen dat door 
exploitanten, regionale en lokale 
overheden en gebruikers gewenst wordt;

Or. fr

Amendement 15
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie na te gaan of 
territoriale samenwerking op het gebied 
van sociale diensten van algemeen belang 
haalbaar is om te zijner tijd alle 
hinderpalen die uit financiële 
voorschriften voortvloeien, uit de weg te 
ruimen;
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Or. fr

Amendement 16
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit voor de invoering van minimale 
socialebeschermingsniveaus in de hele 
EU; pleit tevens voor de toepassing van 
een vrijwillig Europees kwaliteitssysteem
voor sociale diensten van algemeen belang.

6. pleit voor de toepassing van een 
vrijwillig Europees kwaliteitskader voor 
sociale diensten van algemeen belang.

Or. de

Amendement 17
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit voor de invoering van minimale 
socialebeschermingsniveaus in de hele EU; 
pleit tevens voor de toepassing van een 
vrijwillig Europees kwaliteitssysteem voor 
sociale diensten van algemeen belang.

6. spoort aan na te denken over de 
invoering van minimale 
socialebeschermingsniveaus in de hele EU; 
pleit tevens voor de toepassing van een 
vrijwillig Europees kwaliteitssysteem voor 
sociale diensten van algemeen belang.

Or. fr

Amendement 18
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat de nationale, 
regionale en lokale autoriteiten publiek-
private partnerschappen op het gebied van 
sociale diensten van algemeen belang 
moeten uitbreiden zodat deze 
doeltreffender en beter beschikbaar 
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worden.

Or. en


