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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. močno dvomi, da bi s predpisi na ravni EU za socialne storitve splošnega pomena lahko 
dosegli dejansko izboljšanje za državljanke in državljane ter večjo učinkovitost teh 
storitev;

2. zato poziva Komisijo, naj na podlagi rezultatov raziskave, omenjene v sporočilu, 
natančno in z navedbo številčnih podatkov podkrepi svoje stališče o vprašanju dejanske 
potrebe po tovrstnih predpisih na ravni EU ter o njihovi upravičenosti;

3. poziva Komisijo, naj predstavi pravno podlago za pravne predpise, ki jih načrtuje; že zdaj 
opozarja, da člen 16 Pogodbe ES ne more biti pravna podlaga zanje; 

4. poudarja, da mora Komisija pri morebitnih predpisih, ki jih načrtuje na področju 
socialnih storitev splošnega pomena, upoštevati in izvajati načelo subsidiarnosti, ki je 
določeno v členu 5 Pogodbe ES;

5. izrecno poudarja, da lahko na podlagi pristojnosti in načela subsidiarnosti le države 
članice opredelijo, kaj so socialne storitve splošnega pomena;

6. poudarja, da so za organizacijo, financiranje in strukturo socialnih storitev splošnega 
pomena pristojni in odgovorni izključno države članice in lokalni organi; 

7. zato že zdaj kakršno koli (mešano) financiranje, ki ga morebiti načrtuje Komisija, zavrača 
kot poseg v temeljne pristojnosti držav članic.
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