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POBUDE

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

A. ker storitve splošnega pomena niso pomembne le za socialno in gospodarsko kohezijo, 
ampak tudi pomembno prispevajo h konkurenčnosti evropskega gospodarstva,

B. ker je sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti obsežna, se stalno razvija in zadeva 
različne vidike storitev splošnega pomena, vključno z državno pomočjo, enakimi 
možnostmi in/ali izkrivljanjem konkurence; ker je veliko sodnih primerov na Sodišču 
Evropskih skupnosti povezanih z združljivostjo storitev splošnega pomena in pravil 
notranjega trga, poudarja potrebo po odgovoru, ki pojasnjuje pozitivno zakonodajo ES na 
tem področju, ki jo potrjuje sporočilo Komisije; ker javni organi in udeleženci na področju 
socialnih storitev splošnega pomena ugotavljajo stalen razvoj sodne prakse Sodišča, zlasti 
v zvezi s pojmom „gospodarske dejavnosti“ kot virom negotovosti,

C. ker morajo, ob upoštevanju načela subsidiarnosti iz člena 5(2) Pogodbe ES, države članice 
in njihovi regionalni in/ali lokalni organi opredeliti storitve splošnega pomena, se odločiti,
katere storitve je treba vključiti in kako jih organizirati, financirati, posredovati, oceniti in 
nadzorovati, ter pri oblikovanju prihodnje zakonodaje to v celoti upoštevati,

1. je razočaran zaradi napovedi Komisije v sporočilu, da namerava nadaljevati postopek 
posvetovanja v zvezi s socialnimi storitvami, čeprav priznava, da je treba nujno razjasniti 
uporabo nekaterih predpisov Skupnosti za socialne storitve;

2. poudarja, da morajo biti storitve splošnega pomena visokokakovostne, na voljo ob 
optimalnih stroških, zajemati celotno področje, upoštevati socialno ravnotežje in biti na 
voljo na podlagi trajne varnosti oskrbe; in poudarja, da se večina storitev splošnega 
pomena lahko zagotovi pod pogoji poštene konkurence v skladu z načelom, da morajo 
zasebna in javna podjetja imeti enake možnosti;

3. opozarja na dejstvo, da veljavne predpise na tem področju določata sodna praksa Sodišča 
Evropskih skupnosti in razlaga posameznih sodnih primerov s strani Komisije, s čimer 
nista bili doseženi niti potrebna pravna varnost niti ustrezna preglednost;

4. poudarja potrebo po sedanjih ali prihodnjih sektorskih pravilih na podlagi pravil 
notranjega trga in upoštevanju načela subsidiarnosti ter poudarja, da sektorski predpisi ne 
smejo biti vprašljivi; opozarja na uspeh teh sektorskih pravil in priporoča, da se ta 
sektorski pristop razširi na druge sektorje;

5. zato poziva Komisijo, da na področju socialnega in zdravstvenega varstva uvede večjo 
pravno varnost za storitve splošnega pomena in oblikuje predlog sektorske direktive Sveta 
in Parlamenta na tistih področjih, na katerih je to primerno.


