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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie
(2006/2134(INI))

Het Europees Parlement,

- gezien de mededeling van de Commissie "Uitvoering van het communautaire Lissabon-
programma - Sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie" 
(COM(2006)0177) en het aan deze mededeling gehechte werkdocument van de diensten 
van de Commissie (SEC(2006)0516),

- gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name de artikelen 
2, 5, 16, 86, 136, 137(1)(j) en (k), 143, 144 en 145 daarvan,

- gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name artikel 36 
daarvan,

- gezien het Ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, met name de 
artikelen II-94 en III-122 daarvan,

- gezien zijn aanbeveling van 15 november 2006 betreffende het gemeenschappelijk 
standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt1,

- gezien de conclusies van de Europese Raad van Brussel van 23 en 24 maart 2006,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 januari 2004 over het Groenboek over diensten 
van algemeen belang2,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 maart 2006 over sociale bescherming en 
sociale integratie3,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 september 2006 over een Europees sociaal 
model voor de toekomst4,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 27 september 2006 over het Witboek van de 
Commissie over diensten van algemeen belang5,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie interne markt en 

1 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0490.
2 PB C 92 E van 16.4.2004, blz. 294.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0089.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0340.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0380.
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consumentenbescherming, de Commissie juridische zaken en de Commissie rechten van 
de vrouw en gendergelijkheid (A6-0057/2007),

A. overwegende dat de sociale diensten van algemeen belang (SDAB) een fundamentele 
pijler zijn van het Europese sociale model, een essentiële factor voor de totstandbrenging 
van sociale vrede en economische, sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie, en 
een van de instrumenten om de doelstellingen van de strategie van Lissabon te 
verwezenlijken,

B. overwegende dat de SDAB tot doel hebben gestalte te geven aan gemeenschappelijke 
waarden op Europees niveau zoals, o. a., sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, solidariteit 
en ontwikkeling van democratie en vrijheid, en dat zij er uiteindelijk op gericht zijn te 
garanderen dat  de grondrechten van de burgers en de menselijke waardigheid worden 
geëerbiedigd,

C. overwegende dat de SDAB niet mogen worden beschouwd als een last voor de overheid, 
daar zij integendeel een bron van positieve externe effecten zijn in termen van 
economische groei, welvaart, werkgelegenheid en sociale cohesie,

D. overwegende dat de SDAB zich ontwikkelen in een dynamische omgeving waaraan zij 
zich voortdurend moeten aanpassen, teneinde de kwaliteit en de doeltreffendheid op een 
hoog niveau te handhaven,

E. overwegende dat de beschikbaarheid van essentiële sociale diensten aanzienlijk verschilt 
van lidstaat tot lidstaat, maar dat deze diensten moeten worden verzekerd op het hele 
grondgebied van de Europese Unie, teneinde haar economische, sociale en territoriale 
cohesie te waarborgen,

F. overwegende dat er een zekere dubbelzinnigheid bestaat wat betreft bepaalde 
fundamentele begrippen op dit gebied, zoals "openbare dienst", "dienst van algemeen 
belang", "dienst van algemeen economisch belang", "sociale dienst van algemeen belang", 
en dat deze dubbelzinnigheid in recente communautaire besluiten nog steeds bestaat, 
hetgeen bijdraagt aan de rechtsonzekerheid in deze sector,

G. overwegende dat het ontbreken van regelgeving terzake aanleiding gegeven heeft tot 
talrijke, niet altijd coherente juridische interpretaties, en dat alle betrokken sectoren dan 
ook een duidelijk operationeel kader wensen dat de behoefte aan juridische interpretaties 
tot een minimum beperkt, teneinde maximale rechtszekerheid te bereiken,

H. overwegende dat er dan ook een dringende behoefte bestaat aan verduidelijking van de 
fundamentele begrippen terzake en van het rechtskader waarin de SDAB functioneren, 
met name verduidelijking van het beginsel van algemeen belang en de normen inzake 
mededinging en overheidssteun,

I. overwegende dat de sociale diensten in geen geval mogen worden herleid tot een 
restcategorie die wordt gedefinieerd als een categorie die niet kan worden gelijkgesteld 
met commerciële diensten of diensten van algemeen economisch belang, maar dat zij 
integendeel, gezien de bevolkingsgroep waarop zij gericht zijn en hun typische kenmerken 
in termen van organisatie, financiering en taken, moeten worden beschouwd als een 
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specifieke, volwaardige dienstencategorie die van essentieel belang is voor de 
samenleving,

J. overwegende dat de sector van de SDAB werk verschaft aan een toenemend aantal 
personen, dat de groei van de werkgelegenheid in deze sector hoger is dan het gemiddelde 
in andere activiteitensectoren, dat de participatie van vrouwen in deze sector aanzienlijk 
is, en dat deze sector interessante modellen van beroepsflexibiliteit biedt, zoals 
deeltijdwerk, flexibele werktijden en vrijwilligerswerk, die dienen te worden bevorderd en 
adequaat dienen te worden beschermd in het kader van het arbeidsrecht; tevens 
overwegende dat in de sector van de SDAB zorgwekkende gevallen van 
beroepsonzekerheid bestaan, die dienen te worden voorkomen,

K. overwegende dat de gezondheidsdiensten, die van de mededeling van de Commissie over 
SDAB uitgesloten zijn, eveneens SDAB zijn met dezelfde kenmerken en doelstellingen, 
maar dat zij, gezien hun complexe organisatiestructuur en de financiële last die zij voor de 
overheidsadministraties van de lidstaten vertegenwoordigen, bijzondere eigenschappen 
vertonen,

1. verwelkomt het initiatief van de Commissie, dat moet worden gezien in het kader van de 
tenuitvoerlegging van het Witboek over sociale diensten en tot doel heeft deze diensten 
een eigen conceptueel en wettelijk kader te verschaffen; is evenwel van oordeel dat de 
mededeling van de Commissie over SDAB de indeling en de definitie van de SDAB 
onvoldoende verduidelijkt, en een besluit over het rechtskader dat erop van toepassing is 
uitstelt tot later;

2. bevestigt zijn inzet voor moderne en kwalitatief hoogstaande SDAB die steunen op de 
waarden van gelijkheid, solidariteit, wettelijkheid en respect voor de menselijke 
waardigheid, en de beginselen van toegankelijkheid, universele dienst, doeltreffendheid, 
zuinig beheer van de middelen, continuïteit, nabijheid en doorzichtigheid, en bijdragen 
aan de uitvoering van de in de artikelen 2 en 3 van het Verdrag omschreven taken van de 
Gemeenschap;

3. is ervan overtuigd dat de SDAB een specifiek middel zijn om de sociale dimensie van de 
strategie van Lissabon te versterken, de doelstellingen van de sociale agenda te 
verwezenlijken en uitdagingen zoals globalisering, industriële veranderingen, 
technologische vooruitgang, demografische evolutie, migratie en nieuwe sociale en 
arbeidsmodellen het hoofd te bieden, en aldus bij te dragen aan de ontwikkeling van een 
sociaal Europa;

4. juicht het toe dat de Commissie het specifieke karakter van de SDAB en hun verschillen 
met andere soorten diensten erkent; is evenwel van oordeel dat de organisatiecriteria die 
volgens de mededeling de SDAB kenmerken maar voorlopig en indicatief kunnen zijn, in 
afwachting van de definitievere conclusies van het proces van raadpleging van de lidstaten 
en de verleners en gebruikers van SDAB, waartoe de Commissie zich verbonden heeft;

5. is van oordeel dat een benadering van de SDAB waarbij normen in verband met 
mededinging, overheidssteun en interne markt enerzijds, en begrippen zoals openbare 
dienst, algemeen belang en sociale cohesie anderzijds, tegenover elkaar worden gesteld, 
verkeerd is; acht het integendeel noodzakelijk dat beide terreinen met elkaar worden 
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verzoend door een positieve synergie tussen de economische en de sociale aspecten te 
bevorderen; stelt zich evenwel op het standpunt dat in het geval van de SDAB de normen 
inzake mededinging, overheidssteun en interne markt verenigbaar moeten zijn met de 
openbaredienstverplichtingen, en niet omgekeerd;

6. erkent dat in het kader van de SDAB twee met elkaar in concurrentie staande factoren 
dienen te worden verzoend: enerzijds het subsidiariteitsbeginsel, dat de vrijheid van de 
overheidsinstanties van de lidstaten impliceert om de SDAB naar eigen goeddunken te 
definiëren, te organiseren en te financieren, alsmede het proportionaliteitsbeginsel, en 
anderzijds de medeverantwoordelijkheid van de Gemeenschap, conform het Verdrag, met 
name artikel 16 ervan, en het bestaan van waarden en grondbeginselen die op Europees 
niveau worden gedeeld en door iedereen moeten worden geëerbiedigd, door regels te 
bepalen voor SDAB die ten dienste staan van de mensenrechten en de menselijke 
waardigheid;

7. is evenwel van oordeel dat, gezien de bijzondere kenmerken van de SDAB, die verband 
houden met de aard van de diensten die zij verlenen, de situatie van de begunstigden, de 
aan de SDAB toevertrouwde taak van algemeen belang en het feit dat de markt bepaalde 
sociale prestaties niet kan verrichten, in geval van conflict de verdediging van het 
algemeen belang, als primordiale eigenschap van de SDAB, moet prevaleren;

8. uit in die context zijn bezorgdheid over recente pogingen om op sommige SDAB regels en 
beginselen toe te passen die eigen zijn aan diensten en diensten van algemeen economisch 
belang, zonder rekening te houden met de factoren en beginselen die de SDAB van andere 
diensten onderscheiden;

9. juicht het voornemen van de Commissie toe het raadplegingsproces te verdiepen, teneinde 
de toepassing van bepaalde communautaire regels voor sociale diensten te verduidelijken; 
is van mening dat dit ruimere raadplegingsproces tegen half 2007 moet zijn voltooid, en 
verzoekt de Commissie een besluit te formuleren over de follow-up van dit proces en de 
beste benaderingswijze, en daarbij de noodzaak en de legitimiteit van een sectorspecifiek 
wetgevingsvoorstel te onderzoeken;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten het grote aantal uiteenlopende arbeidsvormen in de 
sector van de SDAB, zoals vrouwenarbeid, flexibele werktijden, deeltijdwerk en 
vrijwilligerswerk, te beschermen en te bevorderen, waarbij situaties van fraude en 
beroepsonzekerheid dienen te worden voorkomen, zonder dat zulks mag leiden tot een 
verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in deze sector of tot het 
inzetten van niet of weinig gekwalificeerd personeel; verzoekt tevens de Commissie in het 
hele raadplegingsproces en in haar verslag rekening te houden met kwesties in verband 
met de integratie van de genderdimensie;

11. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de verleners van SDAB, gezien de specifieke 
werktijdregelingen (nacht- en ploegenarbeid) en het gevaarlijke of penibele karakter van 
sommige soorten werkzaamheden op het gebied van sociale dienstverlening en de stress 
die deze kunnen veroorzaken, beroepsopleidingsacties te ontwikkelen die gericht zijn op 
aanpassing aan deze omstandigheden en het verwerven van capaciteiten om ze het hoofd 
te bieden, ter bevordering van de kwaliteit van de prestaties en ter verbetering van de 
arbeids- en leefomstandigheden van de werknemers in deze sector; is tevens van oordeel 
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dat de overheid, gezien het evolutieve karakter van de behoeften aan SDAB, een hoog 
niveau van beroepsopleiding van de werknemers in de SDAB-sector moet garanderen;

12. feliciteert de Commissie met haar initiatief alle betrokken actoren te raadplegen over de 
definitie en organisatie van de SDAB; is van oordeel dat een dergelijke dialoog zal 
uitmonden in grotere doorzichtigheid en betere kwaliteit van deze diensten, en in een 
versterking van de beginselen en waarden die eraan ten grondslag liggen;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten de diversiteit van de organisatie- en 
beheerssystemen van de SDAB, en van hun financieringsmiddelen en -methoden, te 
respecteren; pleit tevens voor de totstandbrenging van partnerschappen openbaar/privé, 
teneinde het algemeen belang te behartigen, en de dienstverlening doeltreffender te maken 
en de kwaliteit ervan te verbeteren;

14. is van oordeel dat de diverse bevoegde overheidsinstanties van de lidstaten vrij mogen 
beslissen of de prestaties van de SDAB worden verricht door onderlinge maatschappijen, 
andere sociale organisaties of particuliere ondernemingen, wanneer de door de particuliere 
sector verrichte prestatie compatibel is met de eerbiediging van het beginsel van algemeen 
belang, maar wijst erop dat de overheid op elk moment moet kunnen controleren of de 
dienstverlener de beginselen en waarden die eigen zijn aan de SDAB naleeft, en of de 
dienstverlening conform de vooraf door de overheidsinstanties gestelde eisen verloopt;

15. juicht het toe dat ondernemingen in het kader van hun sociale verantwoordelijkheden 
deelnemen aan het financieren, ondersteunen en verlenen van SDAB, en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de sociale partners nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van 
dergelijke benaderingen, overeenkomstig de gebruiken in elke lidstaat;

16. constateert dat in enkele lidstaten de decentralisatie van bevoegdheden ten gunste van 
regionale of lokale autoriteiten niet gepaard is gegaan met de toewijzing aan de SDAB 
van voldoende begrotingsmiddelen om een optimaal kwantitatief en kwalitatief niveau 
van dienstverlening te garanderen; verzoekt derhalve de lidstaten ervoor te zorgen dat elke 
overdracht van bevoegdheden ten gunste van regionale of lokale overheden wat het 
verlenen van SDAB betreft gepaard gaat met de toewijzing van adequate 
begrotingsmiddelen;

17. pleit voor de organisatie van een forum, onder auspiciën van  het Europees Parlement, met 
deelneming van Europese sociale organisaties en vertegenwoordigers van de Raad en de 
Commissie, teneinde dit proces te helpen sturen;

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

1. De sociale diensten van algemeen belang (SDAB) zijn een essentiële component van het 
Europese sociale model. De interne markt dient te worden ontwikkeld en het externe 
concurrentievermogen dient te worden versterkt om de economische groei in de hele EU-
ruimte te garanderen, maar daarnaast dient ook de goede werking van de sociale diensten 
in de hele Unie te worden gewaarborgd, teneinde bij te dragen aan de sociale cohesie in de 
hele Europese Unie en in het veld gestalte te geven aan het sociale hoofdstuk van de 
strategie van Lissabon.

2. Het demografische kader van Europa heeft zich volledig gewijzigd. De toename van de 
gemiddelde levensduur op het hele grondgebied van de Unie en de daling van het 
geboortecijfer in de meeste lidstaten hebben de sociale context totaal veranderd. Dit hele 
proces beïnvloedt het beleid op het gebied van sociale veiligheid en bescherming, 
solidariteit tussen de generaties, gezin, flexibilisering van de arbeidstijden en deelneming 
van vrouwen aan de arbeidsmarkt.

3. Vele burgers van de Europese Unie zijn bijzonder gevoelig voor het sociale aspect van het 
Europese integratieproces. De referenda die in diverse lidstaten zijn gehouden over het 
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa hebben dit duidelijk aangetoond. 
Er is vaak gewezen op het contrast tussen de oorspronkelijke tekst van de 
dienstenrichtlijn, die op diverse gebieden en in diverse sectoren, met name in West-
Europa, grote bezorgdheid heeft gewekt, en de geringe aandacht die de Unie zou besteden 
aan de sociale aspecten van de Europese integratie. Het proces dat erop gericht is de 
specifieke rol van de SDAB en de DAB in het algemeen te verduidelijken kan in deze 
politieke context niet alleen zeer nuttig zijn, maar ook een licht werpen op de toekomstige 
evolutie van het Europese integratieproces in de hele Unie.

4. De door Vladimir Špidla namens de Commissie gepresenteerde mededeling over sociale 
diensten van algemeen belang in de Europese Unie opent perspectieven voor een 
verduidelijking van de rol van de SDAB in heel Europa, met name ten aanzien van de 
sociale aspecten en de rechtszekerheid. Zij opent ongetwijfeld ook perspectieven voor een 
ruimer debat, dat verder moet gaan dan de opstelling, behandeling en goedkeuring van dit 
parlementaire verslag. Alle sociale organisaties die op Europees niveau actief zijn, de 
regionale en lokale overheden, het Europees Parlement, de Commissie en de Raad dienen 
bij dit verruimde debat te worden betrokken.

5. Een van de aspecten die dienen te worden geanalyseerd is de eventuele instelling van een 
juridisch instrument dat op het gebied van de sociale diensten, die ook de 
gezondheidsdiensten moeten omvatten, de betrokken sociale organisaties duidelijkheid 
omtrent de beleidsprocedures en de nodige rechtszekerheid verschaft. Daarbij dienen 
tevens de algemene beginselen te worden vastgesteld van de actie die op deze terreinen 
wordt gevoerd door de betrokken overheidsinstanties op lokaal, regionaal en nationaal 
niveau, of het nu gaat om gefedereerde staten of autonome gemeenschappen.

6. Het lijkt absoluut noodzakelijk dat wanneer lokale of regionale overheden 
gedifferentieerde taken op zich moeten nemen ter ondersteuning en financiering van 
SDAB, deze overheden in het nationale kader adequate middelen worden verschaft, zodat 
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zij in kwantitatief zowel als in kwalitatief opzicht hun sociale functie kunnen vervullen, 
met name het ondersteunen van de SDAB. Daarbij dient ook steeds de volledige 
doorzichtigheid van de financiële betrekkingen tussen de overheidsinstanties en de sociale 
organisaties te worden gegarandeerd.

7. De organisatie- en beheersmodellen van de SDAB verschillen sterk van lidstaat tot 
lidstaat. Deze diversiteit dient te worden gerespecteerd en in alle gevallen dienen de 
kwaliteit van de geleverde diensten en de correcte aanwending van de eventueel 
toegewezen nationale of communautaire financiële steun te worden gecontroleerd.

8. Deze mededeling van de Commissie neigt er in elk geval toe de SDAB een duidelijke 
rechtsstatus te verlenen. Het verruimde proces waarvoor in de mededeling wordt gepleit 
kan ertoe bijdragen dat de rechtsstatus, in de EU-ruimte, van onderlinge maatschappijen 
en andere organisaties die op het sociale terrein actief zijn, wordt gedefinieerd en 
verduidelijkt, wat noodzakelijk, rechtmatig en nuttig is.

9. De SDAB vervullen alle voorwaarden om de verwezenlijking van de sociale dimensie van 
de strategie van Lissabon te versterken, met name door hun potentiële 
werkgelegenheidsvolume en hun bijdrage aan de sociale cohesie. Maar vooral door de 
sociale rol die zij op gedifferentieerde wijze in de Europese Unie spelen.

10. Een actief sociaal beleid kan niet worden losgekoppeld van het economische beleid. Een 
economisch beleid dat de ontwikkeling en de werkgelegenheid bevordert zal een 
beslissende bijdrage leveren aan de uitwerking en tenuitvoerlegging van een actiever 
sociaal beleid. Op die manier kunnen economische groei en sociale cohesie hand in hand 
gaan.

11. Het werk van degenen die op vrijwillige basis hun medewerking verlenen aan de 
organisaties die in het veld de SDAB verzorgen, verdient in de hele EU-ruimte expliciete 
en ruime erkenning. In die context dienen de beroepsopleidingsactiviteiten die ertoe 
bijdragen de kwalificatie van de sociale prestaties van vrijwilligers en bezoldigde 
werknemers van de SDAB te verhogen, te worden ontwikkeld.

12. Anderzijds dient ook de rol die de diensten van algemeen economisch belang in de hele 
Europese Unie spelen te worden onderzocht, waarbij de begrippen "dienst van algemeen 
belang", "SDAB" en "diensten van algemeen economisch belang" globaal dienen te 
worden verduidelijkt, ter wille van de rechtszekerheid van alle sociale actoren en de 
duidelijkheid van de toegepaste procedures.

13. De diversiteit van de organisatiemodellen en beheerssystemen van de SDAB dient in de 
hele EU-ruimte te worden gerespecteerd. De procedures en regels voor de financiering 
van deze diensten moeten in elk geval gemeenschappelijke beginselen van 
doorzichtigheid en overheidscontrole in acht nemen. De activiteiten van de SDAB moeten 
gericht zijn op het volbrengen van de sociale missie van algemeen belang die hun in heel 
Europa wordt toevertrouwd. In die zin moet niet alleen de behartiging van het algemeen 
belang worden gegarandeerd, maar ook de doeltreffendheid en de kwaliteit van de 
diensten, ten aanzien van door de overheid omschreven taken.

14. De bedrijven die zich bewust zijn van hun sociale verantwoordelijkheden zullen er alle 



PE 378.584v04-00 10/27 RR\656548NL.doc

NL

belang bij hebben bij te dragen aan de financiering en ondersteuning van de SDAB, en 
zullen zelfs de oprichting of, indien zulks gerechtvaardigd is, de versterking ervan,  
kunnen bevorderen.

15. Wat de SDAB betreft is het in elk geval ook noodzakelijk dat volledige doorzichtigheid 
wordt gegarandeerd bij de toewijzing of gunning van contracten voor de levering van 
goederen of diensten aan sociale organisaties.

16. Het is in die context noodzakelijk dat het beginsel "algemeen belang", alsmede de normen 
op het gebied van mededinging en overheidssteun, worden verduidelijkt. Dit alles 
uiteraard met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, dat de nationale 
overheidsinstanties de garantie biedt dat zij de SDAB vrij kunnen definiëren, organiseren 
en financieren, en dat zij het proportionaliteitsbeginsel kunnen toepassen, met 
eerbiediging van de fundamentele Europese waarden.

17. Deze toelichting en het gepresenteerde verslag hebben tot doel bij te dragen aan de 
versterking van de sociale aspecten van de Europese integratie, door de sociale actoren en 
de overheidsinstanties de nodige rechtszekerheid te verschaffen, de financiële 
doorzichtigheid en de noodzakelijke compatibiliteit met de regels van de interne markt te 
garanderen, en de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren, met inachtneming van 
het subsidiariteitsbeginsel en rekening houdend met de noodzaak de strategie van 
Lissabon op het sociale terrein concreet ten uitvoer te leggen.
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20.12.2006

ADVIES VAN DE COMMISSIE ECONOMISCHE EN MONETAIRE ZAKEN

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie
(2006/2134(INI))

Rapporteur voor advies: Bernhard Rapkay

SUGGESTIES

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

A. overwegende dat diensten van algemeen belang (DAB) niet alleen een belangrijke 
bouwsteen vormen voor de sociale en economische cohesie, maar ook in aanzienlijke 
mate bijdragen tot het concurrentievermogen van de Europese economie,

B. overwegende dat er met betrekking tot verschillende aspecten van DAB, met inbegrip van 
staatssteun, gelijke behandeling en/of concurrentievervalsing, inmiddels een uitgebreide 
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bestaat die 
voortdurend verder wordt ontwikkeld; overwegende dat het feit dat de talrijke bij het Hof 
van Justitie aanhangig gemaakte zaken betreffende de verenigbaarheid van diensten van 
algemeen belang met de regels van de interne markt de vraag doet rijzen of er 
verhelderende wetgeving moet komen, zoals door de mededeling van de Commissie wordt 
bevestigd; overwegende dat overheidsinstanties en marktdeelnemers op het gebied van 
sociale diensten van algemeen belang de voortdurende ontwikkeling van de rechtspraak 
van het Hof van Justitie, vooral wat het begrip “economische activiteit” betreft, als een 
bron van onzekerheid ervaren, en voorts overwegende dat, hoewel door  jurisprudentie en 
communautaire wetgeving op dit gebied getracht is helderheid te scheppen en de 
onzekerheid te verminderen, er een bepaalde tweeslachtigheid resteert, 

C. overwegende dat het, met het oog op het subsidiariteitsbeginsel overeenkomstig artikel 5, 
lid 2 van het EG-Verdrag, aan de lidstaten en hun regionale en/of lokale overheden is om 
DAB te definiëren en te beslissen welke diensten onder deze categorie vallen en hoe zij 
dienen te worden georganiseerd, gefinancierd, aangeboden, geëvalueerd en gecontroleerd, 
en overwegende dat dit beginsel bij de opstelling van nieuwe wetgeving volledig moet 
worden geëerbiedigd,

D. overwegende dat in artikel 2 van de richtlijn over diensten in de interne markt bepaalde 
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sociale diensten op het gebied van sociale woningen, kinderopvang en steun aan gezinnen 
en blijvend of tijdelijk hulpbehoevenden, die verricht worden door de overheid, door de 
overheid aangewezen dienstverleners of door de overheid als instellingen van algemeen 
belang erkende inrichtingen, expliciet van de werkingssfeer van de richtlijn worden 
uitgezonderd,

1. is ingenomen met het voornemen van de Commissie het overleg om duidelijkheid te 
brengen in de toepassing van bepaalde communautaire regels voor sociale dienstverlening 
te intensiveren; is voorts van mening dat dit overleg halverwege het jaar 2007 afgesloten 
dient te worden en dringt er bij de Commissie op aan een besluit op te stellen over het 
verdere verloop van dit proces en aan te geven voor welke benadering het beste gekozen 
kan worden en onder meer te overwegen of een sectorspecifiek wetgevingsvoorstel 
noodzakelijk en gerechtvaardigd is;

2. benadrukt dat DAB van hoge kwaliteit dienen te zijn, voor iedereen toegankelijk en 
alomvattend moeten zijn, tegen een optimale prijs moeten worden geleverd, sociaal 
evenwichtig moeten zijn en de continuïteit van de dienstverlening op de lange duur 
moeten waarborgen; beklemtoont dat de meeste DAB onder voorwaarden van vrije 
mededinging kunnen worden aangeboden, overeenkomstig het beginsel dat particuliere en 
overheidsondernemingen gelijk moeten worden behandeld;

3. herinnert aan het feit dat de op dit gebied geldende regels door de rechtspraak van het Hof 
van Justitie en door de interpretatie van individuele zaken door de Commissie worden 
bepaald en dat derhalve tot dusver noch voor de nodige rechtszekerheid noch voor 
voldoende transparantie is gezorgd;

4. onderstreept dat in gevallen waarin de Europese marktregels duidelijk een belemmering 
vormen voor de levering van openbare diensten, gerichte maatregelen en sectorspecifieke 
regelgeving de aangewezen oplossing zijn, en dat een permanente en grondige evaluatie 
van de openbare diensten in de EU, waardoor problemen worden blootgelegd, de 
grondslag moeten vormen voor eventuele beleidsvoorstellen;

5. roept de Commissie derhalve op om op het gebied van sociale en gezondheidsdiensten van 
algemeen belang te zorgen voor meer rechtszekerheid en waar nodig een voorstel te 
formuleren voor een sectorspecifieke richtlijn van de Raad en het Parlement voor die 
gebieden waar daaraan behoefte bestaat; dringt er voorts bij de Commissie op aan alle 
desbetreffende voorstellen als pakket in te dienen en te behandelen om problemen van 
afbakening te vermijden.



RR\656548NL.doc 13/27 PE 378.584v04-00

NL

PROCEDURE

Titel Sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie
Procedurenummer 2006/2134(INI)]
Commissie ten principale EMPL
Advies uitgebracht door
         Datum bekendmaking

ECON
15.5.2006

Nauwere samenwerking – datum 
bekendmaking
Rapporteur voor advies

Datum benoeming
Bernhard Rapkay
15.5.2006

Vervangen rapporteur voor advies
Behandeling in de commissie 6.11.2006 22.11.2006
Datum goedkeuring 20.12.2006
Uitslag eindstemming +:

-:
0:

33
2
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo 
Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Sophia 
in 't Veld, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal 
Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, 
Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez 
Presedo, Manuel António dos Santos, Olle Schmidt, Margarita 
Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s)

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Syed Kamall, 
Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Jules Maaten, 
Vladimír Maňka, Thomas Mann, Corien Wortmann-Kool

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Reinhard Rack

Opmerkingen (slechts in één taal 
beschikbaar)

…



PE 378.584v04-00 14/27 RR\656548NL.doc

NL

22.11.2006

ADVIES VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN 
VOEDSELVEILIGHEID

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie
(2006/2134 (INI))

Rapporteur voor advies: Roberto Musacchio

SUGGESTIES
De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. schaart zich achter het in de Mededeling over sociale diensten van algemeen belang 
verwoorde doel  de modernisering van de sociale diensten in de Gemeenschap te 
bevorderen om diensten aan te bieden met een hoog niveau ten aanzien van kwaliteit, 
veiligheid en doeltreffendheid, en met eerbieding van de rechten van consumenten en 
gebruikers alsook de waardigheid van patiënten en ten aanzien van de vrijheid om 
grensoverschrijdende diensten aan te bieden; acht het wenselijk dat gezorgd wordt voor 
een grotere rechtszekerheid met betrekking tot de diensten van algemeen belang, met 
name sociale diensten en farmaceutische behandelingen, zo nodig door middel van een 
voorstel voor een specifieke sectorrichtlijn van het Europees Parlement en de Raad;

2. wijst erop dat sociale diensten van algemeen belang van essentiële betekenis zijn voor de 
economische, sociale en territoriale samenhang in de EU omdat met deze diensten wordt 
getracht te voldoen aan verplichtingen op het gebied van openbare diensten en 
doelstellingen van algemeen belang (schrapping), zoals door de bevoegde autoriteiten van 
de diverse lidstaten overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel omschreven; wijst op het 
belang van transparantie in de definitie van deze doelstellingen, met name met het oog op 
het feit dat dergelijke diensten steeds vaker door derden worden verricht, door middel van 
openbaarparticuliere partnerschappen en uitbesteding, en als zodanig onder de 
communautaire wetgeving vallen;

3. is van oordeel dat de vrijheid om sociale diensten van algemeen belang te verrichten en de 
vrijheid van vestiging van de betrokken dienstverrichters moeten leiden tot naleving van 
en bijdragen tot de uitvoering van de doelstellingen op het gebied van gelijke, universele 
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toegang tot en billijke voorwaarden voor het verrichten van dit soort diensten in het kader 
van de door de lidstaten geformuleerde vereisten;

4. is van oordeel dat sociale diensten van algemeen belang de garantie vormen voor de 
uitoefening van de fundamentele rechten van EU-burgers omdat zij betrekking hebben op 
basisdiensten voor het leven van alledag; is daarom van mening dat zij gezien moeten 
worden als een bijzondere sector die zich vooral op de beginselen solidariteit, sociale 
integratie, efficiency en financiële duurzaamheid richt; erkent de rol van de particuliere 
sector op dit vlak;

5. benadrukt dat de overheid bij de beoordeling van de kenmerkende eigenschappen van het 
leveren van dergelijke diensten de voordelen van het waarborgen van sociale samenhang 
en een betere sociale integratie het allerzwaarst moet laten wegen wanneer de 
belanghebbenden vaak nauw betrokken worden bij het aanbieden van de dienst via 
organisaties zonder winstoogmerk;

6. onderstreept dat in het kader van het meewegen van de bestaansrisico's, bijvoorbeeld de 
risico's die verband houden met de gezondheid, ongevallen op het werk, enz., bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan afhankelijke personen, en dat afhankelijkheid in 
verband moet worden gebracht met een handicap of met leeftijd;

7. wijst erop dat regelgeving op Europees niveau ertoe moet bijdragen dat de lidstaten bij het 
aanbieden van deze diensten eerbiediging van de volgende beginselen waarborgen:

* algemene toegang op gelijke voorwaarden;

* volledige dekking van het grondgebied, geografische en sociale toegankelijkheid van 
betrouwbare diensten van hoge kwaliteit bij betaalbare prijzen en uniforme 
kwaliteitsnormen;

* sociaal aanvaardbare gereduceerde tarieven voor gehandicapten, groepen met lage 
inkomens en regelingen om sociale uitsluiting te bestrijden;

* maatregelen ter voorkoming van regionale verschillen, ter bevordering van de 
rechtszekerheid, doorzichtigheid en het voldoen aan de kadervoorwaarden voor het 
verrichten van diensten;

8. oordeelt dat het de bevoegde autoriteiten overeenkomstig deze beginselen vrij moet staan 
vergunningenstelsels in te voeren voor de toegang tot het organiseren van sociale diensten 
en dat zij daarbij tevens het niet-discriminatiebeginsel moeten eerbiedigen.

9. dringt derhalve aan op voortzetting van de raadpleging van en de samenwerking met alle 
betrokkenen om het noodzakelijk kader te schetsen voor de werking en de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de sociale diensten van algemeen belang en 
daaraan ten grondslag liggende beginselen en waarden na te leven;
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27.11.2006

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN 
CONSUMENTENBESCHERMING

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie
(2006/2134(INI))

Rapporteur voor advies: Luisa Fernanda Rudi Ubeda

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:

A. overwegende dat de sociale diensten van algemeen belang geen voorwerp vormen van 
bijzondere bepalingen van de verdragen, ook al vormen deze diensten een van de 
belangrijkste categorieën binnen de diensten van algemeen belang,

B. overwegende echter dat sociale diensten van algemeen belang een bijdrage leveren aan de 
verwezenlijking van de doelen van de Gemeenschap als bepaald in de artikelen 2 en 3 van 
het EG-verdrag, waaronder een hoog niveau van werkgelegenheid en sociale 
bescherming, verhoging van de levensstandaard, een hoog beschermingsniveau van de 
menselijke gezondheid, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en versterking van de 
economische en sociale cohesie,

C. overwegende dat het subsidiariteitsbeginsel in dit geval volledig van toepassing is en de 
lidstaten in staat stelt hun sociale diensten van algemeen belang, alsmede de taken, 
organisatie en financiering ervan vast te stellen, met inbegrip van universele 
toegankelijkheid van deze wezenlijke en vitale diensten,

D. overwegende dat na de goedkeuring in tweede lezing door het Europees Parlement van het 
richtlijnvoorstel inzake de diensten op de interne markt , de niet-economische diensten 
van algemeen belang als vastgesteld door de lidstaten, alsmede de sociale diensten, zoals 
sociale huisvesting, kinderopvang en gezinsdiensten, uit de werkingssfeer van de richtlijn 
zijn gehaald,
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E. overwegende dat de sociale diensten van algemeen belang vanwege hun specifieke 
kenmerken rechtstreekse invloed kunnen hebben op de interne dienstenmarkt en tevens 
rechtstreeks maar op gedifferentieerde wijze van invloed zijn voor de burger, man of 
vrouw, en naar gelang de sociale groep waartoe zij behoren; overwegende dat 
veranderingen in de samenleving, zoals demografische veranderingen, maatregelen van de 
overheid vereisen die moeten voorkomen dat de voornaamste zorgtaken niet op het gezin, 
en dus op de vrouw, neerkomen,

F. overwegende dat de interne dienstenmarkt en de mededingingsregels gevolgen kunnen 
hebben voor het aanbieden van sociale diensten van algemeen belang, welke een 
essentiële bijdrage leveren aan de solidariteit en bescherming van de sociale samenhang 
op het grondgebied van de Europese Unie,

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie getiteld "Uitvoering van het 
communautaire Lissabon-programma: Sociale diensten van algemeen belang in de 
Europese Unie" (COM(2006)0177), die reeds werd aangekondigd in het Witboek over 
diensten van algemeen belang (COM(2004)0374) en die is voortgekomen uit schrapping 
van de sociale diensten uit de werkingssfeer van het gewijzigde richtlijnvoorstel inzake 
interne marktdiensten dat in het kader van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad 
in tweede lezing door het Europees Parlement is goedgekeurd; is verheugd over de 
succesvolle raadpleging door de Commissie van de lidstaten en van de belanghebbende 
partijen die tot doel had een evenwicht te vinden tussen de specifieke kenmerken van deze 
diensten, die het vinden van een algemene definitie ervan soms bemoeilijken, en de 
verplichte toepassing in de EU van de beginselen van transparantie, vrije mededinging en 
non-discriminatie, evenals het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en 
concessieovereenkomsten; 

2. keurt de erkenning door de Commissie van het algemeen belang van sociale diensten 
goed; herinnert aan het feit dat deze wezenlijke en vitale diensten een bijzondere bijdrage 
leveren aan de sociale bescherming en solidariteit en dat deze diensten rechtstreeks 
worden geleverd door plaatselijke en regionale overheden of worden uitbesteed aan 
specifieke actoren; is derhalve van mening dat gezien de taak die lidstaten hebben op 
sociaal gebied zij verantwoordelijk zijn voor regulering van deze sociale taken;

3. is van mening dat er behoorlijk toezicht moet zijn op een juiste vervulling van de taken 
door de diensten van algemeen belang, als bedoeld in het EG-verdrag artikel 16 en 
artikel 86, lid 2;

4. herinnert aan de noodzakelijke coherentie tussen de regelgeving van de Unie ten aanzien 
van sociale diensten van algemeen belang en het standpunt dat de Unie in het kader van de 
onderhandelingen met de WTO inneemt, in het bijzonder met betrekking tot het deel 
"sociale diensten en gezondheid" van de Algemene Overeenkomst inzake de Handel in 
Diensten (GATS);

5. constateert dat de lidstaten thans beschikken over verschillende modellen voor definiëring, 
levering en financiering van sociale diensten, want ondanks het feit dat de overheid 
verantwoordelijk is voor de levering van diensten aan de burgers, worden deze niet altijd 
rechtstreeks door de overheid geleverd;
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6. meent dat het in toepassing van het subsidiariteitsbeginsel de taak van de lidstaten is om in 
elk concreet geval overeenkomstig hun tradities en gewoonten de specifieke kenmerken 
van de sociale diensten van algemeen belang vast te stellen; meent echter dat er naast de 
klassieke criteria als universaliteit, transparantie en toegankelijkheid, ook specifieke 
modaliteiten en voorwaarden voor het verrichten van deze diensten moeten worden 
vastgesteld;

7. is van mening dat het recht van de lidstaten om hun sociale diensten te definiëren 
verenigbaar moet zijn met de vereiste rechtszekerheid die de overheidsinstanties als 
beheerder van sociale diensten, de verleners en gebruikers van deze diensten, alsmede alle 
burgers op het grondgebied van de Europese Unie moet beschermen;

8. oordeelt dat afwezigheid van winstoogmerk bij bepaalde leveranciers van deze diensten 
dient te worden beschouwd als verenigbaar met de in het Verdrag vastgelegde vrijheid van 
vestiging; is tevens van mening dat, gezien de kenmerken van deze diensten, financiële 
compensatie door de overheidsinstanties aan de effectieve dienstverleners voor levering 
van genoemde sociale diensten eveneens verenigbaar is; oordeelt dat genoemde 
compensatie niet beschouwd mag worden als staatssteun zodra aan het 
compensatiebeginsel is voldaan;

9. is van mening dat uitbreiding van deze diensten als gevolg van toenemende behoeften en 
de opkomst van nieuwe diensten werkgelegenheid kunnen scheppen, wat een positieve 
invloed heeft op de verwezenlijking van de Lissabon-strategie, in het bijzonder voor 
vrouwelijke arbeidskrachten, gezien het feit dat bij sociale diensten enerzijds vooral 
vrouwen werkzaam zijn, en dat de uitbreiding van deze diensten anderzijds met name 
vrouwen helpt hun baan te behouden en actief te blijven op de arbeidsmarkt;

10. constateert dat de ervaringen in bepaalde lidstaten hebben geleerd dat de openstelling van 
de sociale diensten van algemeen belang voor de vrije mededinging, mits de nodige 
garanties worden geboden voor de eigen sectoren, gunstige gevolgen heeft, zowel voor de 
economische groei en de werkgelegenheid als voor de kwaliteit van de verstrekte 
diensten;

11. acht het wenselijk dat de Commissie initiatieven kan nemen om de communautaire 
voorschriften inzake deze diensten te verduidelijken, en om de verdeling van de 
bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten vast te stellen ingeval de vrije dienstverlening 
op de interne markt wordt belemmerd of bemoeilijkt.
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21.11.2006

ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie 
(2006/2134(INI))

Rapporteur voor advies: Gabriele Stauner

SUGGESTIES

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

1. betwijfelt ten zeerste of een regeling op EU-niveau voor sociale diensten van algemeen 
belang werkelijk een verbetering kan bewerkstelligen voor de burger en voor de efficiency 
van deze diensten;

2. dringt er dan ook bij de Commissie op aan, mede op basis van de resultaten van de in de 
mededeling genoemde studie een gedetailleerd en met cijfers onderbouwd standpunt in te 
nemen ten aanzien van de concrete behoefte aan een regeling op EU-niveau, alsmede het 
nut van een dergelijke regeling;

3. dringt er bij de Commissie op aan, met betrekking tot een eventueel door haar geplande 
wettelijke regeling uiteen te zetten op welke rechtsgrondslag zij deze denkt te baseren; 
wijst er nu al op dat artikel 16 van het EG-Verdrag in dit geval niet de rechtsgrondslag kan 
vormen;

4. onderstreept dat bij eventueel door de Commissie geplande regelingen het in artikel 5 van 
het EG-Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel op het gebied van sociale diensten van 
algemeen belang moet worden nageleefd en toegepast;

5. onderstreept nadrukkelijk dat het gezien de bevoegdheden en het subsidiariteitsbeginsel 
tot het alleenrecht van de lidstaten behoort om te definiëren wat sociale diensten van 
algemeen belang zijn;

6. onderstreept dat het tot de exclusieve bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de 
lidstaten en de lokale overheden behoort om voor de organisatie, financiering en 
vormgeving van sociale diensten van algemeen belang te zorgen;
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7. verwerpt daarom reeds in dit stadium elke door de Commissie eventueel geplande vorm 
van (co-)financiering als ingreep in exclusieve bevoegdheden van de lidstaten.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE RECHTEN VAN DE VROUW EN 
GENDERGELIJKHEID

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie 
(2006/2134(INI))

Rapporteur voor advies: Edit Bauer

SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. gezien de Gemeenschap en de lidstaten de verantwoordelijkheid voor de diensten van 
algemeen economisch belang delen,

B. gezien de noodzaak tot naleving en toepassing van het subsidiariteitsbeginsel op het 
gebied van diensten van algemeen belang, zoals geformuleerd in artikel 5 van het EG 
Verdrag,

C. aangezien de uitbreiding van sociale diensten van algemeen belang een drijvende kracht 
geweest is achter het betrekken van meer vrouwen bij het arbeidsproces, 

D. overwegende dat sociale diensten van algemeen belang een cruciale bijdrage leveren tot 
communautaire waarden als gelijkheid tussen mannen en vrouwen en economische, 
sociale en territoriale samenhang, evenals op het feit dat deze in nauw verband staan met 
sociale grondrechten,

E. overwegende dat sociale diensten van algemeen belang niet gevrijwaard zijn van de 
toepassing van bepalingen inzake mededinging en de interne markt, wanneer zij onder 
marktvoorwaarden worden geleverd, en dat zij ernstige gevolgen ondervinden van de 
manier waarop diensten worden geleverd, gefinancierd en geregeld,

1. zet uiteen dat sociale dienstverlening, evenals alle diensten van algemeen belang, een 
centrale pijler van het Europees sociaal model is, die een cruciale bijdrage levert aan 
sociale cohesie, sociale integratie en de toepassing van grondrechten;
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2. onderstreept het feit dat het Parlement in februari 2006 stemde voor de uitsluiting van 
sociale dienstverlening van de Dienstenrichtlijn;

3. ondersteunt de ontwikkeling van een specifiek rechtsinstrument voor sociale diensten van 
algemeen belang op Europees niveau, roept de Commissie op een rechtsinstrument dat 
betrekking heeft op sociale diensten van algemeen belang voor te stellen, zodat 
verduidelijkt kan worden hoe sociale dienstverlening zich verhoudt tot de EU-
regelgeving inzake mededinging en de interne markt;

4. roept de Commissie op meer juridische zekerheid te creëren op het gebied van sociale 
diensten van algemeen belang en voorstellen te doen voor een wettelijk kader  ter 
verduidelijking van het regelgevingskader waarbinnen de diensten functioneren en 
gemoderniseerd kunnen worden, dat tevens de vrijheid  van lidstaten respecteert te 
bepalen wat zij verstaan onder sociale diensten van algemeen belang en hoe deze zijn 
georganiseerd;

5. benadrukt opnieuw het belang van regulering van de markt door lidstaten op het gebied 
van sociale diensten van algemeen belang en de vrijheid van lidstaten om 
vergunningsstelsels te handhaven of in te voeren, zodat eenieder verzekerd is van toegang 
tot en continuïteit en hoge kwaliteit van sociale diensten van algemeen belang;

6. adviseert de lidstaten genderspecifieke diensten met name raadgevende en sociale 
diensten voor vrouwen, evenals belangrijke dienstverlening die bijdraagt aan de kwaliteit 
van het leven van vrouwen of aan gelijkheid, zoals gezondheidszorg en onderwijs, in de 
definitie van sociale van algemeen belang op te nemen;

7. roept de lidstaten op zonder onderscheid alle maatschappelijke groepen, ook 
achtergestelde groepen, onder andere alleenstaande moeders en bejaarde vrouwen een 
toegang tot de sociale diensten van algemeen belang te verschaffen;

8. roept de lidstaten op in hun beleid inzake sociale diensten van algemeen belang sneller 
vooruitgang te boeken wat betreft de doelstelling van Lissabon en Barcelona om een 
beter evenwicht tussen werk en gezin tot stand te brengen.

9. verzoekt de Commissie in haar toezichtverslagen te berichten over maatschappelijke 
rechtvaardigheid en gendermainstreaming, alsmede het thema kinderrechten op te nemen 
in specifieke beleidslijnen;

10. roept de lidstaten op een gendereffectrapportage van de verschillende diensten van 
algemeen belang uit te voeren en bij het verlenen van sociale diensten van algemeen 
belang;

11. beveelt aan dat de Commissie en de lidstaten overleg plegen met alle relevante 
betrokkenen, waaronder vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties en van organisaties 
voor de rechten van kinderen en gehandicapten.
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