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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve kot pristojni odbor, da v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. odobrava cilj sporočila o socialnih storitvah splošnega pomena, da je treba v Skupnosti 
spodbujati modernizacijo socialnih storitev za kakovostnejše, varnejše in učinkovitejše 
opravljanje storitev ob spoštovanju pravic potrošnikov in uporabnikov, dostojanstva 
bolnikov ter svobode opravljanja čezmejnih storitev; si želi zagotoviti večjo pravno 
varnost glede storitev splošnega pomena, zlasti socialnih storitev ter zdravstvene in 
farmacevtske obravnave, po potrebi s predlogom specifične sektorske direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta;

2. poudarja, da so socialne storitve splošnega pomena bistvene za gospodarsko, socialno in 
ozemeljsko kohezijo v EU, ker izpolnjujejo obveznosti javnih storitev ter cilje splošnega 
pomena, ki jih določijo pristojni organi držav članic v skladu z načelom subsidiarnosti; 
izpostavlja pomen preglednosti pri opredelitvi teh ciljev, zlasti ker navedene storitve 
vedno pogosteje preko javno-zasebnih partnerstev ali kot zunanji izvajalci izvajajo tretje 
osebe, ki spadajo pod zakonodajo Skupnosti;

3. meni, da bi morali svoboda opravljanja socialnih storitev splošnega pomena in svoboda 
ustanavljanja ponudnikov storitev vključevati spoštovanje in prispevek k izvajanju ciljev 
enakopravnega splošnega dostopa in pravičnih pogojev pri zagotavljanju teh storitev v 
skladu s splošnimi zahtevami, ki so jih opredelile države članice;

4. meni, da socialne storitve zagotavljajo uveljavljanje temeljnih pravic državljanov EU, ker 
zadevajo osnovne storitve v vsakdanjem življenju; zato meni, da jih je treba obravnavati 
kot poseben sektor, ki upošteva zlasti načela solidarnosti, socialne vključenosti, 
učinkovitosti in finančne vzdržnosti; pri tem priznava vlogo zasebnega sektorja;

5. poudarja, da morajo javni organi pri vrednotenju opravljanja teh storitev upoštevati 
predvsem prednosti zagotavljanja socialne kohezije in večje socialne vključenosti, kadar 
so uporabniki neposredno vključeni v opravljanje storitev prek nepridobitnih organizacij;

6. poudarja, da je treba pri obvladovanju tveganja v vsakdanjem življenju, npr. na področju 
zdravja, nesreč pri delu in podobno, posebno pozornost nameniti vzdrževanim osebam, 
ne glede na to, ali so vzdrževane zaradi invalidnosti ali starosti;

7. poudarja, da je treba z upravljanjem na evropski ravni zagotoviti, da države članice pri 
opravljanju teh storitev upoštevajo naslednja načela: 

• enakopraven splošen dostop;

• pokrivanje celotnega ozemlja ter geografska in socialna dostopnost do zanesljivih 
storitev visoke kakovosti po dostopnih cenah in enotnih standardih kakovosti; 

• družbeno sprejemljivi popusti za invalidne osebe in skupine z nizkimi dohodki ter 
mehanizmi za boj proti socialni izključenosti;

• ukrepi za preprečevanje regionalnih razlik, zagotovitev pravne varnosti, preglednosti 
in skladnosti z okvirnimi pogoji za opravljanje storitev;
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8. meni, da morajo pristojni organi v skladu s temi načeli svobodno določiti sistem za 
podeljevanje dovoljenj v zvezi z dostopom do organizacije socialnih storitev, ob 
hkratnem upoštevanju načela nediskriminacije;

9. zato poziva k nadaljnjemu posvetovanju in sodelovanju med udeleženimi stranmi, da bi 
se vzpostavil potreben okvir za delovanje in doseganje ciljev socialnih storitev splošnega 
pomena ob hkratnem spoštovanju načel in vrednot, ki jih usmerjajo.
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