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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o prihodnosti socialnih storitev splošnega pomena
(2009/2222(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti členov 2 in 3(2) Pogodbe, in Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, zlasti členov 9, 14, 106, 151, 153(1)(j) in (k), 159, 160 in 161 
Pogodbe, in protokola št. 26 k tej pogodbi,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njenega člena 36,1

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza,2

– ob upoštevanju Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu, zlasti njenega člena 1(3),3

– ob upoštevanju Sklepa št. 1098/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
22. oktobra 2008 o evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti (2010),4

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Izvajanje Lizbonskega programa 
Skupnosti: socialne storitve splošnega pomena v Evropski uniji (KOM(2006) 177 konč.) 
in delovnega dokumenta služb Komisije, priloženega omenjenemu sporočilu, o socialnih 
storitvah splošnega pomena v Evropski uniji (SEC(2006)0516),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Storitve splošnega interesa, vključno s 
socialnimi storitvami splošnega interesa: nova evropska zaveza (KOM(2007)0725),

– ob upoštevanju delovnih dokumentov služb Komisije z naslovom „Pogosto zastavljena 
vprašanja v zvezi z Odločbo Komisije z dne 28. novembra 2005 o uporabi člena 86(2) 
Pogodbe ES za državne pomoči v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljene 
nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega 
pomena, in Okvira Skupnosti za državne pomoči v obliki nadomestila za javne storitve“ 
(SEC(2007)1516) ter „Pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z uporabo pravil za javne 
razpise, ki se nanašajo na socialne storitve splošnega pomena“ (SEC(2007)1514),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Evropa 2020: strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast (KOM(2010)2020) in svoje resolucije z dne 16.  junija 2010 
o tem sporočilu5,

– ob upoštevanju prvega dveletnega poročila Komisije o socialnih storitvah splošnega 
pomena (SEC(2008)2179) in njenega drugega dveletnega poročila o socialnih storitvah 

                                               
1 UL C 303, 14.12.2007, str. 1.
2 UL L 315, 3.12.2007.
3 UL L 376, 27.12.2006, str. 36 do 68.
4 UL L 298, 7.11.2008, str. 20 do 29.
5 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0223.
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splošnega pomena (SEC(2010)1284)1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom K aktu za enotni trg za visokokonkurenčno 
socialno tržno gospodarstvo (KOM(2010)0608),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Boljšemu delovanju enotnega trga za 
storitve naproti – uporaba rezultatov postopka medsebojnega ocenjevanja direktive o 
storitvah (KOM(2011)0020) in delovnega dokumenta služb Komisije (SEC(2011)0102), 
priloženega temu sporočilu, o postopku medsebojnega ocenjevanja direktive o storitvah, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Letni pregled rasti: spodbujanje ukrepov 
EU za celovit odziv na krizo (KOM(2011)0011 konč.),

– ob upoštevanju izjave komisarja Andorja o socialnih določbah Lizbonske pogodbe2,

– ob upoštevanju Montijevega poročila z dne 9. maja 2010 o novi strategiji za enotni trg v 
službi evropskega gospodarstva in družbe 3,

– ob upoštevanju poročila o uporabi pravil Skupnosti na področju socialnih storitev 
splošnega pomena, ki ga je leta 2008 pripravil odbor za socialno zaščito4,

– ob upoštevanju poročila z naslovom Prostovoljni evropski okvir kakovosti za socialne 
storitve, ki ga je leta 2010 pripravil odbor za socialno zaščito5,

– ob upoštevanju skupnega poročila o socialni zaščiti in socialni vključenosti za leto 2010, 
ki ga je leta 2010 pripravil odbor za socialno zaščito6,

– ob upoštevanju sklepov in priporočil forumov o socialnih storitvah splošnega pomena, ki 
so potekali septembra 2007 v Lizboni, oktobra 2008 v Parizu in oktobra 2010 v Bruslju7,

– ob upoštevanju sklepov z zasedanj Sveta EPSCO 16. in 17. decembra 2008, 8. in 
9. junija 2009 ter 6. in 7. decembra 20108,

                                               
1 Delovni dokument služb Komisije, priložen KOM(2008)0418 – dveletno poročilo o socialnih storitvah 
splošnega interesa.
2 Plenarne razprave, sreda, 6. oktober 2010 – Bruselj, točka 13, Socialne določbe Lizbonske pogodbe (razprava), 
izjava Lászla Andorja, člana Komisije.
3 Poročilo Maria Montija predsedniku Evropske komisije, 9. maj 2010.
4 Svet EU, 16062/08, ADD1, 20. november 2008.
5 SPC/2010/10/8 konč.
6 Svet EU, 6500/10, 15. februarja 2010.
7 Prvi forum o socialnih storitvah splošnega pomena, 17. september 2007, Lizbona, portugalsko predsedstvo;
  Drugi forum o socialnih storitvah splošnega pomena, 28. in 29. oktober 2008, francosko predsedstvo;
  Tretji forum o socialnih storitvah splošnega pomena, 26. in 27. oktober 2010, Bruselj, belgijsko predsedstvo.
8 Svet EU, sporočilo za javnost (Tisk 358), 2916. zasedanje Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in 
varstvo potrošnikov, Bruselj, 16. in 17. decembra 2008.
Svet EU, sporočilo za javnost, 9721/2/09 REV 2 (Tisk 124), 2947. zasedanje Sveta za zaposlovanje, socialno 
politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, Luxembourg, 8. in 9. junij 2009.
Svet EU, sporočilo za javnost, 17323/1/10 REV (Tisk 331PR CO 43), 3053. zasedanje Sveta za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, Bruselj, 6. in 7. december 2010, socialne storitve splošnega 
pomena, str. 18.
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– ob upoštevanju naslednjih sodb Sodišča Evropske unije:
– z dne 19. aprila 2007, C-295/05, Tragsa,
– z dne 18. decembra 2007, C-532/03, Komisija proti Irski, Irish rescue services,
– z dne 13. novembra 2008, C-324/07, Coditel Brabant,
– z dne 9. junija 2009, C-480/06, Komisija proti Nemčiji, Stadtwerke Hamburg,
– z dne 10. septembra 2009, C-206/08, Eurawasser,
– z dne 9. oktobra 2009, C-573/07, Sea S.r.l,
– z dne 15. oktobra 2009, C-196/08, Acoset,
– z dne 15. oktobra 2009, C-275/08, Komisija proti Nemčiji, Datenzentrale Baden-

Württemberg,
– z dne 25. marca 2010, C-451/08, Helmut Müller,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 6. decembra 2006 o sporočilu Komisije z 
naslovom Izvajanje Lizbonskega programa Skupnosti: socialne storitve splošnega pomena 
v Evropski uniji1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. septembra 2006 o evropskem socialnem modelu 
za prihodnost2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2006 o Beli knjigi Komisije o 
storitvah splošnega pomena3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2007 o socialnih storitvah splošnega 
pomena v Evropski uniji4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. oktobra 2008 o spodbujanju socialne vključenosti 
in boja proti revščini, vključno z revščino otrok, v EU5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. februarja 2009 o socialni ekonomiji6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. maja 2009 o dejavnem vključevanju oseb, 
izključenih s trga dela7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. maja 2010 o novostih na področju javnih 
naročil8,

– ob upoštevanju rezultatov raziskav fundacije Eurofound o kakovosti življenja iz leta 2003 
in 20079,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

                                               
1 Mnenje CdR 181/2006 fin o KOM(2006)0177.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0340.
3 Sprejeta besedila, T6-0380/2006.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0070.
5 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0467.
6 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0062.
7 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0371.
8 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0173.
9 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.
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– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora 
za regionalni razvoj ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2011),

A. ker Pogodbe potrjujejo, da je treba cilj držav članic, ki vključuje nenehno izboljševanje 
življenjskih razmer in delovnih pogojev, in cilj Unije, ki je blaginja narodov, doseči s 
trajnostnim razvojem Evrope na podlagi uravnotežene gospodarske rasti ter visoko 
konkurenčnega socialnega tržnega gospodarstva, ki je usmerjeno v polno zaposlenost in 
socialni napredek, varovanje in izboljševanje okolja, boj proti socialni izključenosti in 
diskriminaciji, spodbujanje socialne pravičnosti in varnosti, enakost med ženskami in 
moškimi, solidarnost med generacijami in varstvo otrokovih pravic,

B. ker člen 14 PDEU in protokol št. 26 k Pogodbi izrecno obravnavata storitve splošnega 
pomena, vključno s socialnimi storitvami splošnega pomena, in sicer tako gospodarske kot 
negospodarske; in ker je potrjeno, da imajo nacionalni, regionalni in lokalni organi 
bistveno vlogo in široko diskrecijsko pravico pri zagotavljanju, naročanju in organiziranju 
storitev splošnega gospodarskega pomena ter da pogodbe ne vplivajo na pristojnosti držav 
članic za zagotavljanje, naročanje in organiziranje negospodarskih storitev splošnega 
pomena,

C. ker je mogoče zato zagotavljanje splošno razpoložljivih, visoko kakovostnih, dostopnih in 
finančno sprejemljivih socialnih storitev splošnega pomena obravnavati kot temelj 
evropskega socialnega modela ter kot podlago za kakovostno življenje in uresničevanje 
gospodarskih ciljev EU,

D. ker člena 4(2) in 5(3) PEU zajemata subsidiarnost na lokalni ravni, uradno priznavata 
regionalno in lokalno samoupravo ter ji dodeljujeta močnejšo vlogo,

1. meni, da imajo socialne storitve splošnega pomena in njihovi uporabniki veliko posebnih 
značilnosti, poleg skupnih značilnosti storitev splošnega pomena. Socialne storitve 
splošnega pomena zajemajo, poleg zdravstvenih storitev, zakonsko določene in dopolnilne 
splošno dostopne storitve, ki se izvajajo neposredno za osebe, imajo preventivno vlogo ter 
vlogo socialne kohezije in socialnega vključevanja, zagotavljajo pa tudi uveljavljanje 
temeljnih socialnih pravic;

2. poudarja, da mora biti dostop do socialnih storitev splošnega pomena splošen in neodvisen 
od premoženja ali dohodka ter da te storitve niso namenjene le občutljivim uporabnikom;

3. pritrjuje priporočilu v Montijevem poročilu, ki navaja, naj bodo širokopasovni internet in 
bančne storitve nove univerzalne storitve, ki jih je treba priznati v evropski zakonodaji;

4. izpostavlja dejstvo, da socialne storitve splošnega pomena zagotavljajo bistven
gospodarski prispevek v smislu delovnih mest, gospodarske dejavnosti in kupne moči –
drugo dveletno poročilo Komisije kaže, da sektor zdravstvenih in socialnih storitev 
zajema 5 % gospodarskih rezultatov ter zaposluje 21,4 milijona ljudi – ter da so od visoko 
kakovostnih socialnih storitev splošnega pomena odvisna zlasti mala in srednja podjetja;

5. poudarja, da imajo lokalni organi ključno vlogo pri opredeljevanju, financiranju, izvajanju 
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in dodeljevanju socialnih storitev splošnega pomena: ocene kažejo, da lokalni in 
regionalni vladni sektor predstavlja 15,9 % BDP v EU-27, pri čemer odpade na lokalne 
vlade same 12,9 %, njegovi izdatki za socialne varnost pa pomenijo 3 % BDP 
(378,1 milijarde EUR);

6. poudarja, da je osnovni namen socialnih storitev splošnega pomena uresničiti cilje 
socialne politike in zagotoviti uveljavljanje socialnih pravic posameznikov in skupin ter 
da so socialne storitve splošnega pomena pogosto sestavni del sistemov socialne varnosti; 
poudarja, da so raziskave fundacije Eurofound o kakovosti življenja1 potrdile, da je eden 
od najpomembnejših načinov za izboljšanje kakovosti življenja državljanov, olajševanje 
njihove polne vključitve v družbo ter zagotavljanje socialne in teritorialne kohezije 
izvajanje in razvoj storitev splošnega pomena, vključno s socialnimi storitvami splošnega 
pomena;

7. glede na dosedanje izkušnje meni, da cilj povečevanja dobička komercialnih izvajalcev 
socialnih storitev splošnega pomena nasprotuje načelom in ciljem socialnih storitev 
splošnega pomena;

8. poudarja, da nacionalni in lokalni organi, ki izvajajo ali dodeljujejo pooblastila za 
izvajanje socialnih storitev splošnega pomena, potrebujejo jasno pravno podlago za svoje 
storitve in izdatke ter da, čeprav je storitev obveščanja in pojasnjevanja, ki jo je razvila 
Komisija, bistvena, ni zadostna in ne ščiti izvajalcev socialnih storitev splošnega pomena 
pred pravnim izpodbijanjem;

9. meni, da ni niti učinkovito niti demokratično sprejemljivo, da Sodišče Evropske unije še 
naprej razsoja v zadevah, ki bi morale biti pojasnjene v zakonodaji;

10. poudarja, da so socialne storitve splošnega pomena nujno potrebna naložba za prihodnost 
Evrope in so pod velikih pritiskom zaradi gospodarske in bančne krize ter vladnih 
programov varčevanja, ki še povečujejo potrebo po njih;

11. meni, da načelo solidarnosti in krepitev Evropske unije terjata, da se kriza in z njo 
povezano povečevanje brezposelnosti in revščine rešujeta z znatnim povečanjem 
proračuna EU, in sicer z okrepitvijo strukturnih skladov, zlasti Evropskega socialnega 
sklada, in vzpostavitvijo nove evropske agencije za upravljanje dolga;

12. meni, da morajo vlade držav članic za izvajanje kakovostnih socialnih storitev splošnega 
pomena oblikovati finančni okvir za socialne storitve splošnega pomena, ki bo zagotovil 
stalnost storitev in stabilno financiranje, poleg tega pa dostojne dohodke in delovne 
pogoje ter usposabljanje za izvajalce storitev;

13. meni, da države članice, zato da bi zagotovile stalno izvajanje kakovostnih socialnih 
storitev splošnega pomena, potrebujejo nove vire prihodkov, kot je davek na finančne 
transakcije;

                                               
1 Eurofound – raziskave o kakovosti življenja 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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14. meni, da velja splošno evropsko soglasje, da so socialne storitve splošnega pomena nujno 
potrebne za blaginjo narodov in uspešno gospodarstvo, vendar da znotraj Komisije in 
Sveta ter med njima ni dogovora o izvajanju praktičnih ukrepov za preseganje 
ugotovljenih ovir pri izvajanju in razvoju socialnih storitev splošnega pomena;

15. poudarja dejstvo, da morajo države članice in lokalni organi svobodno odločati o 
financiranju in izvajanju socialnih storitev splošnega pomena, bodisi neposredno ali 
drugače, in sicer z vsemi razpoložljivimi instrumenti, tako da socialnih ciljev Unije ne 
bodo oslabila pravila o enotnem trgu, ter s istočasnim podpiranjem okolja, ki spodbuja 
kakovost, dostopnost in učinkovitost izvajanja storitev;

16. poziva, naj zakonodaja EU omogoči nadnacionalno delovanje vzajemnih družb, združenj 
in fundacij;

17. poziva k pojasnitvi temeljnih načel za nadzor državne pomoči in k pregledu meril za 
izračun nadomestila za obveznosti javnih storitev;

18. poziva k razširitvi odziva Monti-Kroes na zadevo Altmark, tako da bo poenostavil pravila, 
izboljšal prožnost pri njihovem izvajanju in razširil odstopanja. Prag de minimis je treba 
povišati na najmanj 500 000 EUR v triletnem ciklu;

19. poziva k preoblikovanju merila za razvrščanje gospodarskih in negospodarskih socialnih 
storitev splošnega pomena v okviru veljavne zakonodaje EU;

20. poudarja, da je treba pravila o javnih naročilih poenostaviti in povečati njihovo prožnost, 
tako da bo mogoče izpolniti obveznosti glede javnih storitev;

21. poziva Komisijo, naj uradno prizna druge načine za izbiro izvajalcev, kot sta metodi 
„notranjih izvajalcev“ in „koncesij za storitve“, ter naj izrecno enako obravnava vse 
možnosti sklepanja pogodb za socialne storitve splošnega pomena in njihovo financiranje; 
poziva k razširitvi metode „notranjih izvajalcev“, tako da bo vključevala izvajalce storitev, 
ki izpolnjujejo posebna merila splošnega pomena;

22. podpira normativno ureditev praktične metode „notranjega“ razpisa za socialne storitve 
splošnega pomena na podlagi modela revidirane Uredbe 1370/2007 o javnih storitvah 
železniškega in cestnega potniškega prevoza, kar bi zagotovilo svobodno odločanje 
katerega koli lokalnega pristojnega organa o tem, ali bo storitve izvajal sam ali bo sklenil 
pogodbo o  izvajanju javne službe s pravno ločenim subjektom, nad katerim lokalni 
pristojni organ izvaja nadzor, ki je primerljiv z nadzorom, ki ga izvaja nad svojimi 
službami;

23. meni, da morajo lokalni organi sodelovati pri procesu natančnega pregledovanja pravil o 
javnih naročilih od spodaj navzgor, da bi se preprečila razhajanja med pravili in načini 
organizacije v praksi;

24. poziva k ponovni opredelitvi pojma „ekonomsko najugodnejše ponudbe“, da bi nacionalna 
in lokalna socialna merila ter merila kakovosti za izvajanje socialnih storitev splošnega 
pomena postala obvezna zahteva za pogodbe za javna naročila, vključno s pogodbami s 
podizvajalci;
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25. poudarja, da težave, ki so jih opredelili izvajalci socialnih storitev splošnega pomena, 
terjajo hitre rešitve;

26. poziva k programu reform, ki bi vključeval prilagoditev in pojasnitev zakonodaje na 
evropski ravni, tako da bi ta podprla posebne značilnosti socialnih storitev splošnega 
pomena;

27. meni, da je odbor za socialno zaščito bistveno prispeval k razumevanju in vlogi socialnih 
storitev splošnega pomena, vendar ni dovolj reprezentativen ali pregleden, da bi izvajal 
program reform;

28. predlaga vzpostavitev projektne skupine na visoki ravni, sestavljene iz več deležnikov – z 
začetnim dveletnim mandatom –, ki bo odprta, prožna in pregledna ter namenjena 
izvajanju političnih pobud, ki so opredeljene v tem poročilu in v priporočilih tretjega 
foruma, drugemu dveletnemu poročilu Komisije, poročilih Odbora za socialno zaščito in 
drugih pomembnih predlogih. Projektna skupina mora prav tako natančno pregledati vsa 
pravila, zlasti pravila za državne pomoči in javna naročila, ki vplivajo na socialne storitve 
splošnega pomena, in oceniti, kako bi jih bilo treba preoblikovati, da bodo upoštevala in 
podpirala odgovornosti držav članic za opredeljevanje in izvajanje socialnih storitev 
splošnega pomena, ob upoštevanju sedanjega pregleda pravil, ki ga izvaja Komisija;

29. meni, da bi morala predlagana projektna skupina kot del svojih nalog obravnavati tudi 
inovacije, kot so evropski informacijski center za socialne storitve splošnega pomena, 
register držav članic za socialne storitve splošnega pomena, pilotni program za oskrbo 
starejših oseb in akcijski programi na podlagi prostovoljnega evropskega okvira 
kakovosti;

30. poziva k četrtemu evropskemu forumu o socialnih storitvah splošnega pomena, ki naj bi 
ga organiziral Odbor Parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve, da bi se nadaljevala 
pobuda iz poročila Ferreire iz leta 2007 ter da bi se pregledal napredek reforme; prav tako 
poziva projektno skupino, naj na četrtemu forumu predloži poročilo o napredku, s katerim 
bo zagotovila njegovo stalnost, usmeritev in vsebino;

31. poziva, naj projektni skupini predseduje generalni direktorat Komisije za socialne zadeve, 
njeni člani pa naj bodo tudi GD za konkurenco, GD za enotni trg, GD za okolje in GD za 
zdravje in varstvo potrošnikov, Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov (EPSCO), socialni partnerji in organizacije civilne družbe, ki delujejo na 
področju socialnih pravic splošnega pomena; nadalje zahteva, da sta Parlament in Odbor 
regij, glede na njun demokratični mandat, celostno vključena ter da so zastopana podjetja 
socialnega gospodarstva in deležniki, vključno s prostovoljnimi združenji, ter lokalni 
organi;

32. pozdravlja prostovoljni okvir kakovosti, vendar vztraja, da je treba uporabo načel 
spremljati s predlaganimi merili kakovosti in da morajo biti v proces vključeni deležniki;

33. poziva države članice, naj uporabljajo prostovoljni okvir kakovosti za vzpostavitev 
sistemov za akreditacijo in spremljanje kakovosti, ter zahteva, da se oceni izvajanje 
prostovoljnega okvira kakovosti ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah in protokola 
št. 26 k PDEU;
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34. poudarja, da so dostojni in stabilni delovni pogoji ter kakovostno usposabljanje bistveni za 
izvajanje kakovostnih socialnih storitev;

35. meni, da je treba načela prostovoljnega okvira kakovosti uporabljati kot pomoč pri 
opredeljevanju obveznih meril kakovosti na področju izvajanja revidiranih pravil o javnih 
naročilih;

36. predlaga, naj se odpravi neomemba financiranja in statusa izvajalca storitev v 
prostovoljnem okviru kakovosti;

37. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom in 
vladam držav članic in držav kandidatk ter Odboru regij.
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OBRAZLOŽITEV

Odkar je Hasse Ferreira v svojem poročilu iz leta 2007 obravnaval socialne storitve splošnega 
pomena, se je svet spremenil. Ob koncu istega leta je dramatično propadel šibko reguliran 
ekonomski model, ki sta ga vrsto let vztrajno spodbujala Komisija in Svet. Bolj pozitivno pa 
je dejstvo, da je bilo v okviru Lizbonske pogodbe vzpostavljeno novo regulativno in politično 
okolje za podporo in razvoj socialnih storitev splošnega pomena. Socialne storitve splošnega 
pomena so bistveni socialni in gospodarski stebri naše družbe.  Zato je treba najti sredstva za 
njihovo ustrezno financiranje. To poročilo opredeljuje možnosti za postopno in dokončno 
odpravo zaskrbljenosti izvajalcev in uporabnikov socialnih storitev splošnega pomena. Zlasti 
je bistvena ustanovitev namembnega uradnega telesa, ki bo delovalo od spodaj navzgor in bo 
vključevalo vse deležnike, ti pa bodo določali in izvajali potrebne reforme.

Gospodarska kriza
Gospodarski zlom je povzročil ogromne gospodarske in socialne stroške, gospodarsko 
stagnacijo ter izredno povišanje stopnje brezposelnosti in revščine. V nekaterih državah 
članicah so dolgovi in proračunski primanjkljaji zaradi socializacije zasebnega bančnega 
dolga dosegli krizno raven. Pritiski na proračun, ki so jih povzročile te razmere, zelo ovirajo 
financiranje socialnih storitev splošnega interesa, prav tako pa na te storitve pritiska 
neoliberalni ekonomski model, v skladu s katerim so te storitve neobvezne. To je povečalo 
dolgoletno zaskrbljenost izvajalcev socialnih storitev splošnega pomena in državljanov v 
zvezi z omejitvami, ki jih je povzročila Komisije s svojimi razlagami Pogodb, in sicer v zvezi 
z načinom financiranja in izvajanja socialnih storitev splošnega pomena.

Sedanja politika Sveta in Komisije je osredotočena na fiskalno konsolidacijo – ponovno 
vzpostavitev meril v zvezi z dolgom in proračunskim primanjkljajem v skladu s paktom za 
stabilnost in rast, čeprav je kriza razkrila, da je ta pakt povsem neustrezen kot merilo zdravja 
gospodarstva. Razprava o tem, kako rešiti ta vprašanja, je povezana tudi z vprašanjem, kako 
je mogoče rešiti evropski socialni model pred nepopravljivo škodo. Zaradi slepe ideologije je 
bilo zanemarjeno iskanje prave kombinacije porabe za storitve splošnega pomena, 
obdavčevanja in spodbud za posamezno državo članico, kar bi prispevalo k trajnostni rasti 
naših gospodarstev, s čimer bi se v razumnem času tudi dolg in primanjkljaj zmanjšala na 
obvladljivo raven. Trenutno se ne upošteva bistvena vloga, ki jo v tem času lahko opravljajo 
socialne storitve splošnega pomena, tako v smislu varnostne mreže kot pospeševalcev rasti.

Lizbonska pogodba
Nove zakonodajne in politične možnosti v skladu z Lizbonsko pogodbo bi lahko, če bi se 
pametno uporabile, prispevale k preoblikovanju tega bistvenega sestavnega dela našega 
evropskega socialnega modela. Odziv na krizo bi lahko bil priložnost za obnovljeno politično 
zavezo družbeni in gospodarski vlogi univerzalnih socialnih storitev splošnega pomena.

Nove določbe Pogodbe (člena 3.3. in 9 PDEU) nam omogočajo razvijanje sodobnega 
socialnega tržnega gospodarstva. Člen 14 PDEU priznava, da so storitve splošnega 
gospodarskega pomena bistveni del evropskega socialnega modela.  Protokol št. 26 jasno 
navaja odgovornosti držav članic za izvajanje teh storitev, medtem ko Listina Evropske unije 
o temeljnih pravicah priznava pravico državljanov do dostopa do storitev splošnega 
gospodarskega pomena.
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To poročilo raziskuje možnosti za postopno in dokončno odpravo zaskrbljenosti izvajalcev in 
uporabnikov socialnih storitev splošnega pomena. Opredeljuje zakonodajo in politiko, ki bi ju 
bilo mogoče razviti, da bi lahko socialne storitve splošnega pomena, tako gospodarske kot 
negospodarske, opravljale običajno vlogo, poleg tega pa bi prispevale k odpravi krize in 
uresničevanju socialne in gospodarske strategije 2020, ki jo je decembra 2010 priznal 
evropski svet za socialne zadeve.

Družbena vloga socialnih storitev splošnega pomena
Socialne storitve splošnega pomena so del storitev splošnega pomena, včasih pa so v skladu s 
prevladujočimi razlagami napačno razvrščene med „gospodarske storitve“. Socialne storitve 
splošnega pomena in njihovi uporabniki imajo veliko posebnih značilnosti, poleg skupnih 
značilnosti storitev splošnega pomena. Socialne storitve splošnega pomena zajemajo, poleg 
zdravstvenih storitev, zakonsko določene in dopolnilne splošno dostopne storitve, ki se 
izvajajo neposredno za osebe, imajo preventivno vlogo ter vlogo socialne kohezije in 
socialnega vključevanja, zagotavljajo pa tudi uveljavljanje temeljnih socialnih pravic.

Visoko kakovostne univerzalne storitve, kot so zdravstvo, izobraževanje in otroško varstvo, 
ter bistvene omrežne storitve, kot so prevoz, energija in telekomunikacija, zagotavljajo 
zdravo, dejavno, povezano in vključujočo družbo ter so bistvene tudi za večjo udeležbo na 
trgu dela in razvoj konkurenčnega socialnega tržnega gospodarstva.

Gospodarska vloga socialnih storitev splošnega pomena
Socialne storitve splošnega pomena kot celota zagotavljajo bistven gospodarski prispevek v 
smislu delovnih mest, gospodarske dejavnosti in kupne moči. Drugo dveletno poročilo 
Komisije o socialnih storitvah splošnega pomena kaže, da sektor zdravstvenih in socialnih 
storitev zajema 5 % gospodarskih rezultatov ter zaposluje približno 21,4 milijona ljudi. 

CEEP1 ocenjuje, da izvajalci storitev splošnega pomena v EU neposredno prispevajo 26 % 
(2412 milijard EUR) BDP v EU in zaposlujejo 64 milijonov ljudi, od katerih jih je ena tretjina 
zaposlenih v zdravstvenih in socialnih službah.

Fundacija Eurofound je v raziskavah o kakovosti življenja ugotovila2, da je eden od 
najpomembnejših načinov za izboljšanje kakovosti življenja državljanov, olajševanje njihove 
polne vključitve v družbo ter zagotavljanje socialne in teritorialne kohezije izvajanje in razvoj 
storitev splošnega pomena/socialnih storitev splošnega pomena, ne glede na to, ali jih izvajajo 
zunanja ministrstva in agencije, lokalni organi ali podjetja socialnega gospodarstva in akterji, 
kot so vzajemne družbe, zadruge in prostovoljne organizacije.

Financiranje
Pristop Skupnosti, ki vključuje solidarnost, zelo povečan proračun EU za pomoč šibkejšim 
gospodarstvom, priznavanje večje vloge Evropske investicijske banke in vzpostavitev 
evropske agencije za upravljanje dolga, ki bi stabilizirala stroške dolga, bi pospešil oživitev in 
okrepitev Evropske unije v času, ko jo vedno močnejše centrifugalne sile slabijo. Vseevropski 

                                               
1 CEEP: Kartiranje javnih storitev: 
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
2 Eurofound – raziskave o kakovosti življenja 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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davek na finančne transakcije, ki ne bi znašal več kot 0,5 %, kot je bilo dogovorjeno v 
poročilu Berèsove, bi zagotovil 200 milijard EUR na leto.

POBUDA ZA SPODBUDITEV REFORME
Javni organi, ki izvajajo ali dodeljujejo pooblastila za izvajanje socialnih storitev splošnega 
pomena, potrebujejo jasno pravno podlago za svoje storitve in izdatke. Storitev obveščanja in 
pojasnjevanja, ki jo je razvila Komisija, je bistvena za izvajalce, zato se spodbuja nadgradnja 
teh storitev. Vendar pojasnila Komisije niso odpravila pravne negotovosti. Sodišče Evropske 
unije je še vedno obremenjeno z razsojanjem o teh zadevah, ki bi morale biti pojasnjene v 
zakonodaji. To ni zadovoljivo niti z demokratičnega vidika niti z vidika učinkovitega 
odločanja.
Prostovoljna podjetja in podjetja socialnega gospodarstva, ki izvajajo socialne storitve 
splošnega pomena in nimajo dovolj sredstev ali struktur za upravljanje, lahko postanejo 
plačilno nesposobna zaradi strogih birokratskih zahtev glede pravil o javnih naročilih in 
državnih pomočeh. Posledično so omejene njihove zmogljivosti in pripravljenost lokalnih 
organov, da bi take organizacije uporabili za izvajanje storitev in pilotnih projektov za 
inovativne storitve.

Izziv predstavlja jasna opredelitev in vzpostavitev varnega in prožnega okvira za socialne 
storitve splošnega pomena z uporabo vseh razpoložljivih instrumentov, ki bo zagotovil, da se 
bodo socialni cilji Unije podpirali, namesto da bi jih ovirala pravila, namenjena urejanju 
komercialnih podjetij. 

Po mnenju poročevalca bi moral sveženj reform vključevati okvirno uredbo za storitve 
splošnega gospodarskega pomena1 in uporabljati člen 14 PDEU za opredelitev storitev 
splošnega pomena in omejitev učinka pravil za enotni trg. Uredba bi lahko razlikovala med 
gospodarskimi in negospodarskimi storitvami splošnega pomena ter utrdila in pojasnila 
splošna načela in pogoje za uspešno izvajanje teh storitev. Vendar glede na politično sestavo 
Sveta in Komisije ni verjetno, da bo mogoče v bližnji prihodnosti sprejeti tako zakonodajo, 
rešitve pa potrebujemo zdaj.

To poročilo predstavlja program reform, ki obravnava težave zaradi pravil o javnih naročilih 
in državnih pomočeh, ki veljajo na področju izvajanja socialnih storitev splošnega pomena, in 
druga vprašanja ter navaja predloge za vzpostavitev prožnega pristopa nacionalnih in lokalnih 
organov k financiranju in dodeljevanju socialnih storitev splošnega pomena, tj. „notranjih“ 
storitev. Reforme bi morale med drugim obravnavati tudi: vlogo podjetij socialnega 
gospodarstva ter akterjev in prostovoljnih organizacij pri izvajanju socialnih storitev 
splošnega pomena; določitev obveznega upoštevanja nacionalnih in lokalnih socialnih meril 
in meril kakovosti pri javnih naročilih, tudi pri najemanju podizvajalcev; vprašanje lažne 
samozaposlitve na področju izvajanja socialnih storitev splošnega pomena; statut EU, ki bo 
omogočil nadnacionalno delovanje vzajemnih družb.

Projektna skupina več deležnikov
Najpomembneje je, da se za ambiciozen program reform na področju socialnih storitev 
splošnega pomena vzpostavi uradni okvir, namenjen izvajanju potrebnih reform. To poročilo 
predlaga ustanovitev „projektne skupine na visoki ravni, ki jo sestavlja več deležnikov“, kar 
podpirajo priporočila tretjega dveletnega foruma o socialnih storitvah splošnega pomena. 
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Naloga projektne skupine bi bila iskanje splošnega soglasja o različnih predlogih, vključno s 
predlogi Evropskega parlamenta, Komisije, Odbora za socialno zaščito, socialnih partnerjev 
ter predstavniških organov izvajalcev in uporabnikov; opredeljevanje političnih in pravnih 
prilagoditev, ki so potrebne za vzpostavitev visoko kakovostnih standardov in pravne 
varnosti, ti pa so nujni za popolno uresničevanje družbene in gospodarske vloge, ki jo lahko 
imajo socialne storitve splošnega pomena v evropski družbi. V projektno skupino bi bile 
včlanjene zgoraj omenjene organizacije, ki bi jim predsedoval GD za socialne zadeve, člani 
pa morajo biti tudi GD za konkurenco, GD za enotni trg, GD za okolje in GD za zdravje in 
varstvo potrošnikov. Na začetku bi imela dveletni mandat, v okviru katerega bi morala 
pripraviti poročilo o napredku za četrti dveletni forum o socialnih storitvah splošnega 
pomena, ki je tudi predlagan v tem poročilu. 

Dodatno zamisel, ki si zasluži obravnavanje predlagane projektne skupine, je predložila 
organizacija UNIOPSS1, vključuje pa vzpostavitev „evropskega informacijskega centra za 
socialne storitve splošnega pomena“. Ta bi lahko bil tehnična referenčna točka med državami 
članicami, Komisijo in s civilno družbo na ravni EU.   Spodbujal bi lahko učinkovit evropski 
pravni okvir, olajševal naložbe, izmenjaval najboljše prakse, zbiral statistične podatke in 
organiziral primerjalne študije. Nudil bi posvetovanje v zvezi s katero koli zakonodajno 
pobudo, ki vpliva na socialne storitve splošnega pomena. Montijevo poročilo o „dokončnem 
oblikovanju enotnega trga (2010)“ navaja, da imajo storitve splošnega pomena pomembno 
družbeno in gospodarsko vlogo, ter ugotavlja, da je treba določiti novo univerzalno pravico do 
širokopasovnega internetnega dostopa in bančnih storitev. Ta področja je treba vključiti v 
zakonodajo, prav tako pa je treba upoštevati sedanjo zaskrbljenost o učinku zakonodaje o 
enotnem trgu na socialne storitve splošnega pomena. 

Prostovoljni evropski standardi kakovosti
Dostop do visoko kakovostnih socialnih storitev splošnega pomena je pravica državljanov. Na 
tem področju je bilo opravljenega že veliko dela, tudi s strani civilne družbe, zdaj pa se bliža 
sprejetje prostovoljnega evropskega okvira kakovosti. Vendar v tem okviru obstajajo vrzeli, ki 
jih obravnava to poročilo. Za kakovost je bistveno naslednje: spoštovanje človekovega 
dostojanstva in temeljnih pravic; storitve morajo biti participativne; storitve morajo 
omogočati uporabnikom samostojno sprejemanje odločitev; storitve morajo biti celovite in 
trajnostne; storitve se morajo izvajati v partnerstvu s skupnostmi in drugimi akterji; storitve 
morajo izvajati usposobljeni strokovnjaki, ki so zaposleni na dostojnem delovnem mestu in 
imajo zagotovljene dostojne delovne pogoje. storitve je treba upravljati pregledno in 
odgovorno.

Zaključek
Obstaja še veliko drugih predlogov EPSU in ETUC, prav tako od izvajalcev storitev, kot so 
CEEP, mnoge predstavniške organizacije lokalnih organov in predstavniške organizacije 
civilne družbe, npr. Solidar, Evropsko socialno omrežje, Socialna platforma, REVES, 
BAGFW, AIM, MEPLF, Eurodiaconia, CEDAG, REIF in Eurocities. Vsa ta stališča sem 
natančno pretehtal. Vsa izhajajo iz izkušenj zgoraj navedenih organizacij ter si zaslužijo 

                                               
1 Osnutek uredbe skupine socialistov in demokratov o storitvah splošnega gospodarskega pomena: 
proinsias.derossa@europarl.europa.europa.eu.
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temeljito in resno obravnavanje na strukturiran in povezan način, na primer s strani 
predlagane projektne skupine.

Težave, ki so jih ugotovili izvajalci in uporabniki, je treba nujno rešiti, glede na gospodarsko 
krizo in visoko stopnjo brezposelnosti pa naši državljani bolj kot kdaj koli prej potrebujejo 
dostop do visoko kakovostnih socialnih storitev splošnega pomena, ki lahko koristijo tudi 
našim gospodarstvom in družbi. 

___________________________

1 UNIOPSS:http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf.


