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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder formålet med meddelelsen om socialydelser af almen interesse, som er at sikre en 
retlig ramme inden for Fællesskabet med henblik på at levere ydelser med et højt 
kvalitets-, sikkerheds- og effektivitetsniveau, som respekterer forbruger- og 
brugerettigheder og den enkelte patients værdighed i overensstemmelse med de 
forskellige traditioner, strukturer og forhold i medlemsstaterne;

2. påpeger, at socialydelser af almen interesse er af afgørende betydning for den 
økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU, idet de bidrager til opfyldelse af
forpligtelsen til at levere offentlige tjenesteydelser og af mål af almen interesse og mål 
for national velfærd, som de ansvarlige myndigheder i hver enkelt medlemsstat har fastsat 
i overensstemmelse med nærhedsprincippet;

3. mener, at socialydelser af almen interesse bør anses for grundlæggende rettigheder for 
EU-borgere, idet de vedrører primærydelser i dagligdagen; mener derfor, at disse ydelser 
bør opfattes som en særlig sektor, der hovedsageligt beskæftiger sig med overholdelse af
principperne for social samhørighed og effektivitet;

4. understreger, at de offentlige myndigheder i deres evaluering af kendetegnene ved
levering af disse ydelser først og fremmest bør tage hensyn til fordelene ved at sikre 
social samhørighed og bedre social integration, når brugerne, som det ofte er tilfældet,
involveres direkte i leveringen af den enkelte ydelse i kraft af non-profit-organisationer;

5. påpeger, at styring på europæisk plan bør bidrage til at sikre, at medlemsstaterne ved 
levering af disse ydelser garanterer følgende principper:

• lige adgang for alle

• fuld geografisk dækning, geografisk og social adgang til ydelser af høj kvalitet til
rimelige priser og ensartede kvalitetsstandarder;

• socialt acceptable prisnedsættelser til handicappede, lavindkomstgrupper og ordninger
til bekæmpelse af social udstødelse;

• foranstaltninger til forebyggelse af regionale forskelle og sikring af retssikkerhed, 
gennemsigtighed og opfyldelse af rammebetingelserne for levering af tjenesteydelser;

6. er af den opfattelse, at de kompetente myndigheder, i overensstemmelse med disse 
principper, bør have frie hænder til at indføre godkendelsesordninger for adgang til 
tilrettelæggelse af socialydelser, når de samtidig overholder princippet om ikke-
forskelsbehandling.
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