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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по заетост 
и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. като има предвид, че социалните услуги от общ интерес активно допринасят за 
осъществяването на целите на ЕС, определени от Договорите, по-специално що се 
отнася до насърчаването на икономическото, социалното и териториалното 
сближаване, приканва Комисията да използва оценката и преразглеждането на 
пакета „Monti-Kroes“, за да продължи своите усилия за изясняване и наблюдение на 
правилата на Общността в областта на социалните услуги от общ интерес 
посредством адаптиран подход, който може лесно да бъде приложен от 
организиращите обществени органи, и при отчитане на организационните 
специфики, правния статус и изключително местния характер на тези социални 
услуги, както и отговорността на държавите-членки за организирането и 
финансирането на тези услуги;

2. подчертава, че организирането на социални услуги от общ интерес в държавите-
членки се е оформило в процеса на историческо развитие и е резултат от различни 
културни традиции,така че не е възможно, нито е желателно да се създава 
универсално приложим европейски модел, а вместо това следва да бъде приет гъвкав 
подход, който, като зачита принципа на субсидиарност, трябва надлежно да спазва 
правото на местно самоуправление на регионалните и местните органи и да 
предоставя достатъчно възможности за съответни действия в съответствие с 
различните форми на организация в държавите-членки;

3. счита, че единен рамков регламент на ЕС относно всички услуги от общ интерес не е 
правилният инструмент за установяване на правна сигурност в тази област;

4. призовава Комисията да приеме документ с насоки, установяващ методология, 
предназначена за организиращите местни органи, в който се разясняват насоките за 
прилагане на европейските правила; в този контекст счита за уместно да се 
предлагат повече обучения за местните органи, за да се премахне юридическата 
несигурност в процедурите за възлагане на поръчки;

5. призовава Комисията да направи оценка на възможността за представяне на 
регламент de minimis, специфичен за социалните услуги от общ интерес, или да 
адаптира минималния праг за тези услуги, така че извършваният от ЕС контрол 
върху държавните помощи да се съсредоточи върху социалните служби, които могат 
да имат значително въздействие върху трансграничната търговия в рамките на 
Съюза;

6. призовава Комисията да направи оценка на възможността за разширяване на обхвата 
на освобождаването за уведомяване без определяне на прагове, като се включат 
други сектори на социалните услуги от общ интерес, в контекста на съображенията, 
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довели до настоящото освобождаване от задължението за уведомяване на болничния 
сектор и сектора на социалните жилища, и отчита факта, че на този етап от 
развитието на вътрешния пазар степента на нарушаване на конкуренцията в тези 
сектори не е непременно пропорционална на приходите и на размера на 
компенсацията; призовава Европейската комисия да освободи от задължението за 
уведомление субсидиите, отпускани в рамките на договор, сключен вследствие на 
конкурентна тръжна процедура, като отчита факта, че съществуващите алтернативи 
на конкурентните тръжни процедури (вътрешни процедури, разрешителни режими, 
предоставяне на мандат и т.н.) могат да бъдат по-добре адаптирани към спецификите 
на социалните услуги от общ интерес;

7. призовава Комисията да препоръча на държавите-членки да използват конкурентни 
тръжни процедури единствено за услуги, за които съществуват действително и 
естествено пазарно търсене и предлагане, тъй като конкурентните тръжни процедури 
за услуги, за които не съществува действителен и естествен пазар, водят до ненужни 
разходи и административни тежести;

8. призовава Европейската комисия да поясни как се прилагат понятията за стопански 
и нестопански дейности и въздействие върху търговията по отношение на 
социалните услуги от общ интерес, както и конкретните условия и ред за прилагане 
на понятието за „необходимо равнище на компенсиране (...) въз основа на анализ на 
разходите, които би направило средно предприятие, добре управлявано и 
разполагащо с необходимото оборудване по отношение на превозни средства“ 
(решение на Съда на Европейския съюз по дело C-280/00, Altmark);

9. подчертава, че мандатът е гаранция за прозрачност, която трябва да се запази; 
призовава Комисията да разгледа въпроса относно това дали правилата за 
предоставяне на мандат и за наблюдение върху прекомерното компенсиране 
съответстват на характеристиките на социалните услуги, и да предприеме мерки, ако 
те се окажат неподходящи; подчертава, че приложното поле за делегиране 
(предоставяне на мандат) следва да се подобри, по-специално посредством по-
голяма гъвкавост при прилагането на правилата;

10. предвид факта, че социалните услуги от общ интерес са услуги, насочени към 
отделните лица, и че отговарят на потребностите на хората в най-
необлагодетелствано положение в обществото, като по този начин дават възможност 
на отделните лица да играят значима роля в икономическия и социалния живот 
(заключения на Съвета от 6–7 декември 2010 г.), застъпва становището, че основните 
банкови услуги следва да се считат за услуги от общ икономически интерес и да се 
подчиняват на задълженията за универсална услуга с цел гарантиране на достъпност, 
разумни цени, прозрачност и висока степен на качество;

11. призовава Комисията да представи законодателни предложения относно 
облигационни емисии за финансиране на проекти с цел осигуряване на дългосрочно 
и достъпно финансиране на устойчиви услуги от общ икономически интерес, които 
са от значение за ЕС, по-специално в областта на социалните жилища (по отношение 
на енергийната ефективност при реновирането на сгради), както и при реновирането 
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на обществени сгради;

12. подчертава, че компенсацията не следва да се изчислява единствено въз основа на 
икономически и финансови критерии, а следва също така да взема предвид и 
социални критерии;

13. очаква резултатите от оценката на пакета „Monti-Kroes”, които ще покажат дали и 
къде е необходимо допълнително коригиране.
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