
AD\859650RO.doc PE452.520v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri economice și monetare

2009/2222(INI)

23.3.2011

AVIZ
al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la viitorul serviciilor sociale de interes general
(2009/2222(INI))

Raportoare pentru aviz: Sophie Auconie



PE452.520v02-00 2/5 AD\859650RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\859650RO.doc 3/5 PE452.520v02-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. întrucât serviciile sociale de interes general (SSIG) contribuie activ la realizarea 
obiectivelor UE stabilite prin tratate, în special promovarea coeziunii economice, sociale și 
teritoriale, invită Comisia să utilizeze evaluarea și revizuirea pachetului Monti-Kroes 
pentru a-și continua eforturile de clarificare și monitorizare a aplicării normelor comunitare 
din domeniul SSIG, printr-o abordare adaptată care să poată fi aplicată cu ușurință de 
autoritățile publice organizatoare și care să țină cont de modurile specifice în care sunt 
organizate serviciile sociale, de statutul lor juridic și de caracterul lor profund local, 
precum și de responsabilitatea statelor membre cu privire la organizarea și finanțarea lor;

2. subliniază că organizarea SSIG în statele membre a parcurs un proces de dezvoltare 
istorică și constituie rezultatul unor tradiții culturale diferite, astfel încât crearea unui 
model european general nu este nici posibilă, nici oportună, și că ar trebui adoptată mai 
curând o abordare flexibilă care, respectând principiul subsidiarității, trebuie să țină seama 
în mod adecvat de dreptul la autoguvernare locală al autorităților regionale și locale și să 
lase o marjă suficientă pentru evoluții specifice determinate de formele diferite de 
organizare din statele membre;

3. consideră că un regulament-cadru unic la nivelul UE referitor la toate serviciile de interes 
general nu este instrumentul potrivit pentru a stabili securitatea juridică în acest domeniu;

4. solicită Comisiei să adopte un document orientativ care să includă o metodologie destinată 
autorităților publice organizatoare, conținând orientări privind aplicarea normelor 
europene; consideră că ar fi oportun, în acest context, să se ofere cursuri suplimentare de 
formare autorităților locale pentru a elimina insecuritatea juridică din procedurile de 
achiziții publice;

5. solicită Comisiei să evalueze oportunitatea prezentării un regulament de minimis specific 
SSIG sau a ajustării pragului minim pentru astfel de servicii, astfel încât controlul efectuat 
de Uniune asupra ajutoarelor de stat să concentreze asupra serviciile sociale susceptibile să 
aibă un impact semnificativ asupra comerțului transfrontalier din cadrul UE;

6. solicită Comisiei să evalueze oportunitatea extinderii domeniului de aplicare al scutirii de 
notificare fără prag-limită la alte sectoare ale SSIG, pe baza considerentelor care au condus 
la actuala scutire de notificare acordată sectorului spitalicesc și sectorului locuințelor 
sociale și ținând seama de faptul că, în această etapă a dezvoltării pieței interne, măsura în 
care este denaturată concurența în aceste sectoare nu este neapărat proporțională cu 
veniturile și cu cuantumul compensației; solicită Comisiei Europene să exonereze de 
obligația de notificare subvențiile acordate în cadrul unui contract atribuit în urma unei 
proceduri de ofertare concurențiale, ținând seama de faptul că anumite alternative existente 
la procedurile de ofertare concurențiale (proceduri interne, sisteme de autorizare, 
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mandatare etc.) ar putea fi mai ușor adaptate la particularitățile SSIG;

7. solicită Comisiei să solicite statele membre să folosească proceduri de ofertare 
concurențiale doar în cazul serviciilor în cazul cărora există o cerere și o ofertă autentice și 
naturale pe piață, deoarece folosirea unor astfel de proceduri pentru servicii în cazul cărora 
nu există o piață autentică și naturală generează costuri și obligații administrative inutile;

8. solicită Comisiei să precizeze aplicarea, în cazul SSIG, a noțiunilor de activitate economică 
și neeconomică și de afectare a schimburilor comerciale, precum și condițiile concrete de 
aplicare a noțiunii de „nivel al compensației necesare […] pe baza unei analize a costurilor 
pe care le-ar fi suportat o întreprindere obișnuită, bine gestionată și echipată în mod 
corespunzător cu mijloace de transport” (hotărârea CJUE în cauza C-280/00, Altmark);

9. subliniază că actul de mandatare este o garanție de transparență care trebuie menținută; 
solicită Comisiei să verifice dacă normele privind mandatarea și monitorizarea 
supracompensării sunt adecvate caracteristicilor serviciilor sociale și să ia măsuri dacă 
acestea nu sunt considerate adecvate; subliniază că sfera de aplicare a mandatării (actul de 
mandatare) ar trebui extinsă, în special prin asigurarea unei aplicări mai flexibile a 
normelor;

10. având în vedere că SSIG sunt servicii destinate persoanelor, care satisfac nevoile 
persoanelor celor mai dezavantajate, permițându-le să joace un rol semnificativ în viața 
economică și socială a societății (Concluziile Consiliului din 6-7 decembrie 2010), 
consideră că serviciile bancare de bază ar trebui să fie considerate servicii de interes 
economic general și ar trebui să fie supuse obligațiilor de serviciu universal pentru a 
asigura disponibilitatea, accesibilitatea, transparența și un nivel ridicat de calitate a 
acestora;

11. solicită Comisiei să prezinte propuneri legislative vizând obligațiunile pentru proiecte 
astfel încât să se asigure o finanțare la costuri rezonabile pe termen lung pentru serviciile 
de interes economic general relevante și sustenabile din UE, în special în domeniul 
locuințelor sociale (în ceea ce privește eficiența energetică a renovărilor) și în domeniul 
renovării clădirilor publice;

12. subliniază că la calcularea compensației nu ar trebui să se ia în considerare doar criterii 
economice și financiare, ci și criterii sociale;

13. așteaptă cu interes rezultatele evaluării pachetului Monti-Kroes, care va arăta dacă sunt 
necesare ajustări și în ce domenii.
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