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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно бъдещето за социалните услуги от общ интерес
(2009/2222(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 2 и член 3, 
параграф 2 от него, и Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално членове 9, 14, 106, 151, член 153, параграф 1, букви й) и к), членове 159, 
160 и 161 от него и протокол № 26 към него,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално 
член 36 от нея1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с 
железопътен и автомобилен транспорт2,

– като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар3, и по-специално член 1, 
параграф 3 от нея,

– като взе предвид Решение № 1098/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 22 октомври 2008 г. година относно Европейската година на борбата с бедността 
и социалното изключване (2010 г.)4,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Изпълнение на 
Лисабонската програма на Общността: социални услуги от общ интерес в 
Европейския съюз (COM (2006) 177 окончателен) и придружаващия работен 
документ на службите на Комисията относно социалните услуги от общ интерес в 
Европейския съюз (SEC(2006)0516),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Услуги от общ интерес, 
включващи социални услуги от общ интерес: нов европейски ангажимент“ 
(COM(2007)0725),

– като взе предвид работните документи на службите на Комисията, озаглавени 
„Често задавани въпроси във връзка с решението на Комисията от 28 ноември 2005 
г. относно прилагане на член 86, параграф 2 от Договора за Европейски съюз за 
държавната помощ под формата на обезщетения за обществени услуги, 
предоставени на предприятия, натоварени с изпълнението на услуги от общ 
икономически интерес, и на рамката на Общността за предоставянето на държавна 
помощ под формата на обезщетение за обществена услуга“ (SEC(2007)1516) и 
„Често задавани въпроси по отношение на прилагането на правилата за обществени 

                                               
1 ОВ C 303, 14.12.2007 г., стр. 1.
2 OВ L 315, 3.12.2007 г.,
3 ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. от 36 до 68.
4 ОВ L 298, 7.11.2008 г., стр. от 20 до 29.
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поръчки за обществени услуги от общ интерес“ (SEC(2007)1514),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020: Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020), и своята 
резолюция от 16 юни 2010 г. относно съобщението1,

– като взе предвид Първия двугодишен доклад на Комисията относно социалните 
услуги от общ интерес (SEC(2008)2179) и Втория двугодишен доклад относно 
социалните услуги от общ интерес (SEC(2010)1284)2,

– като взе предвид съобщението на Комисията „За Акт за единния пазар – За 
изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика“ (COM(2010)0608),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „За по-добре 
функциониращ единен пазар на услугите — използване на резултатите от процеса 
на взаимна оценка на директивата за услугите“ (COM(2011)0020) и придружаващия 
работен документ на службите на Комисията (SEC(2011)0102) относно процеса на 
взаимна оценка на директивата за услугите, 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Годишен обзор на 
растежа: постигане на напредък относно всеобхватния отговор на ЕС на кризата“
(COM(2011)0011 окончателен),

– като взе предвид изявлението на члена на Европейската комисия Андор относно 
социалните клаузи на Договора от Лисабон3,

– като взе предвид доклада Монти от 9 май 2010 г. относно „Нова стратегия за 
единния пазар в услуга на европейската икономика и общество“4,

– като взе предвид „Доклада относно прилагането на правилата на Общността за 
социалните услуги от общ интерес“, изготвен от Комитета за социална закрила през 
2008 г.5,

– като взе предвид доклада, озаглавен „Доброволна европейска рамка за качество на 
социалните услуги“, изготвен от Комитета за социална закрила през 2010 г.6,

– като взе предвид „Доклада относно социалната закрила и социалното приобщаване 
2010“, изготвен от Комитета за социална закрила през 2010 г.7,

– като взе предвид заключенията и препоръките на форумите относно социалните 
услуги от общ интерес, провели се в Лисабон през септември 2007 г., в Париж през 

                                               
1Приети текстови, P7_TA-PROV(2010)0223
2 Работен документ на службите на Комисията, придружаващ COM(2008)0418 - Двугодишен доклад 
относно социалните услуги от общ интерес.
3 Пленарни обсъждания, 6 октомври 2010 г., сряда, Брюксел, точка 13, Социални клаузи на Договора от 
Лисабон (обсъждане), изявление на Ласло Андор, член на Комисията.
4 Доклад до председателя на Европейската комисия от професор Марио Монти, 9 май 2010 г.
5 Съвет на ЕС 16062/08, ADD1, 20 ноември 2008 г.
6 КСЗ/2010/10/8 окончателен.
7 Съвет на ЕС 6500/10, 15 февруари 2010 г.
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октомври 2008 г. и в Брюксел през октомври 2010 г.1,

– като взе предвид заключенията от заседанията на Съвета по заетост, социална 
политика, здраве и потребителски въпроси (EPSCO), състояли се на 16 и 17 
декември 2008 г., 8 и 9 юни 2009 г., както и на 6 и 7 декември 2010 г.2,

– като взе предвид следните решения на Съда на Европейския съюз:
- от 19 април 2007 г. по Дело C-295/05 Tragsa,
- от 18 декември 2007 г. по Дело C-532/03, Комисия с/у Ирландия (Услуги за спешен 

транспорт с линейка в Ирландия),
- от 13 ноември 2008 г. по Дело C-324/07 Coditel Brabant,
- от 9 юни 2009 г. по Дело C-480/06, Комисия с/у Германия (Stadtwerke Hamburg),
- от 10 септември 2009 г. по Дело C-206/08 Eurawasser,
- от 9 октомври 2009 г. по Дело C-573/07 Sea s.r.l.,
от 15 октомври 2009 г. по Дело C-196/08 Acoset,
- от 15 октомври 2009 г. по Дело C-275/08, Комисия с/у Германия (Datenzentrale 

Baden-Württemberg),
- от 25 март 2010 г. по Дело C-451/08 Helmut Müller,

– като взе предвид становището на Комитета по регионите от 6 декември 2006 г. 
относно Съобщението на Комисията, озаглавено „Изпълнение на Лисабонската 
програма на Общността: социални услуги от общ интерес в Европейския съюз“3,

– като взе предвид своята резолюция от 6 септември 2006 г. относно Европейски 
социален модел за бъдещето4,

– като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2006 г. относно Бялата книга 
относно услугите от общ интерес5 на Комисията,

– като взе предвид своята резолюция от 14 март 2007 г. относно социалните услуги от 
общ интерес в Европейския съюз6,

– като взе предвид резолюцията си от 9 октомври 2008 г. относно насърчаването на 

                                               
1 Първи форум относно социалните услуги от общ интерес, 17 септември 2007 г., Лисабон, португалско     
председателство;
Втори форум относно социалните услуги от общ интерес, 28 и 29 октомври 2008 г., френско 

председателство;
Трети форум относно социалните услуги от общ интерес, 26 и 27 октомври, Брюксел, белгийско 
председателство.
2 Съвет на ЕС, съобщение за пресата (Press 358), 2916-то заседание на Съвета по заетост, социална 
политика, здраве и потребителски въпроси, Брюксел, 16 и 17 декември 2008 г.
Съвет на ЕС, съобщение за пресата 9721/2/09 REV 2 (Press 124), 2947-мо заседание на Съвета по заетост, 
социална политика, здраве и потребителски въпроси, Люксембург, 8 – 9 юни 2009 г.
Съвет на ЕС, съобщение за пресата 17323/1/09 REV 10 (Press 331PR CO 43), 3053-мо заседание на Съвета 
по заетост, социална политика, здраве и потребителски въпроси, Брюксел, 6 и 7 декември 2010 г., 
Социални услуги от общ интерес, стр. 18.
3 Становище CdR 181/2006 fin относно COM(2006)0177.
4 Приети текстове, P6 TA(2006)0340
5 Приети текстове, T6-0380/2006.
6 Приети текстове, P6 TA(2007)0070
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социалното включване и борбата с бедността, включително детската бедност в ЕС1,

– като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2009 г. относно социалната 
икономика2,

– като взе предвид своята резолюция от 6 май 2009 г. относно активното приобщаване 
на лицата, изключени от пазара на труда3,

– като взе предвид своята резолюция от 18 май 2010 г. относно новото развитие в 
областта на обществените поръчки4,

– като взе предвид резултатите на проучванията на Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за качеството на живот от 
2003 г. и 2007 г.5,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по регионално развитие и 
комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че в Договорите се заявява, че целта на държавите-членки за 
постоянно подобряване на условията на живот и на работа и целта на Съюза за 
благоденствие на неговите граждани трябва да се постигнат чрез устойчиво 
развитие на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж, високо 
конкурентна социална пазарна икономика, стремяща се към пълна заетост и 
социален прогрес, опазване и подобряване на околната среда, борба със социалното 
отчуждаване и дискриминацията, насърчаване на социалната справедливост и 
закрила, равенство между жените и мъжете, солидарност между поколенията и 
закрила на правата на детето,

Б. като има предвид, че член 14 от ДФЕС и протокол №26 към него изрично 
упоменават услугите от общ интерес, които включват социални услуги от общ 
интерес както от икономически, така и от неикономически характер; като има 
предвид, че е сигурно, че националните, регионалните и местните органи играят 
значителна роля и притежават широка свобода на действие при осигуряването, 
възлагането и организирането на услуги от общ икономически интерес и че 
Договорите не оказват влияние върху компетенциите на държавите-членки да 
осигуряват, възлагат и организират услуги от общ интерес с неикономически 
характер,

В. като има предвид, че предоставянето на общодостъпни, висококачествени и 
финансово достъпни услуги от общ икономически интерес може следователно да 

                                               
1 Приети текстове, P6 TA(2008)0467
2 Приети текстове, P6 TA(2009)0062
3 Приети текстове, P6 TA(2009)0371
4 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0173.
5 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.
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бъде разглеждано като съществен стълб на европейския социален модел и като 
основа за добро качество на живот и за постигане на икономическите цели на ЕС,

Г. като има предвид, че член 4, параграф 2 и член 5, параграф 3 от ДЕС включат 
субсидиарност на местно равнище, официално признават регионалното и местното 
самоуправление и им предоставят по-значима роля,

1. счита, че социалните услуги от общ интерес (СУОИ) и техните ползватели 
притежават редица конкретни особености в допълнение към общите характеристики 
на услугите от общ интерес (УОИ). В СУОИ се включват, освен здравеопазването, 
както задължителните, така и допълнителните всеобщо налични услуги,
предоставяни пряко на гражданите, които играят превантивна роля и роля за 
социалното сближаване и приобщаване и които правят осезаеми основните 
социални права;

2. подчертава, че СУОИ трябва да бъдат общовалидни и да не зависят от материалното 
състояние или доходите и че те не са предназначени единствено за уязвими 
ползватели;

3. изразява силна подкрепа за препоръката на доклада Монти, според който 
широколентовият интернет и банковите услуги трябва да бъдат признати за нови 
универсални услуги и това следва да бъде закрепено в европейско законодателство;

4. подчертава факта, че СУОИ оказват значителен принос за икономиката под формата 
на работни места, икономическа активност и покупателна способност– Вторият 
двугодишен доклад на Комисията посочва, че секторът на здравеопазването и 
социалните услуги съставлява 5% от икономиката, като в него са заети 21,4 млн. 
души – и че МСП в особена степен разчитат на висококачествени СУОИ;

5. подчертава, че местните органи играят първостепенна роля при определянето, 
финансирането, предоставянето и разпределянето на СУОИ: по изчисления 
секторът на регионалното и местното управление съставлява 15,9 % от БВП на ЕС-
27, като само местното управление съставлява 12,9%, а неговите разходи за 
социална закрила представляват 3% (378,1 млрд. евро);

6. подчертава, че основната цел на СУОИ е достигането на целите на социалната 
политика и материализирането на социалните права на лица и групи, и че СУОИ 
често са неразделна част от системите за социална закрила; изтъква, че проучвания 
на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)1

за качеството на живот потвърдиха, че един от най-важните начини за подобряване 
на качеството на живот на гражданите, с гарантиране на цялостно приобщаване към 
обществото и осигуряване на социално и териториално сближаване, се постига чрез 
предоставянето и развитието на УОИ, включително и СУОИ;

7. счита, че опитът показва, че целта за максимизиране на печалбите на търговските 

                                               
1 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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агенции, предоставящи СУОИ, противоречи на принципите и целите на СУОИ;

8. подчертава, че националните и местните органи, ангажирани с предоставянето или 
разпореждането на СУОИ, се нуждаят от ясна правна основа за своите услуги и 
разходи и че службата за информация и пояснение, създадена от Комисията, има 
първостепенно значение, но същевременно е недостатъчна и не предпазва 
доставчиците на СУОИ от предизвикателства с правен характер;

9. счита, че от гледна точка на ефикасността и демокрацията не е приемливо да се 
очаква Съдът на Европейския съюз да продължава да взема решения по въпроси, 
които следва да бъдат изяснени чрез законодателство;

10. подчертава, че СУОИ представляват необходима инвестиция в бъдещето на Европа, 
но се намират под силен натиск поради икономическата и банкова криза и 
правителствените програми за строги икономии, което предизвиква дори по-голямо 
търсене на тези услуги;

11. счита, че съгласно принципа на солидарност и укрепване на Европейския съюз, на 
кризата и породеното от нея нарастване на безработицата и бедността трябва да се 
отговори с увеличен бюджет на ЕС, като се укрепят структурните фондове, по-
конкретно Европейският социален фонд, и чрез нова европейска агенция по 
дълговете;

12. счита, че предоставянето на качествени СУОИ изисква правителствата на 
държавите-членки да осигурят финансова рамка за СУОИ, която гарантира 
непрекъснатост на услугите и стабилно финансиране, както и приемливи доходи и 
условия на труд и обучение за тези, които предоставят услугата;

13. счита, че за да се запази предоставянето на качествени СУОИ, държавите-членки се 
нуждаят от нови източници на приходи, като например данък върху финансовите 
сделки;

14. счита, че съществува широк европейски консенсус относно факта, че СУОИ имат 
първостепенно значение за благоденствието на нашите народи и за ефикасност на  
икономиката, но не съществува съгласие в Комисията и Съвета или между тях 
относно прилагането на практически мерки за преодоляване на идентифицираните 
препятствия пред предоставянето и развитието на СУОИ;

15. подчертава факта, че държавите-членки и местните органи трябва да имат свободата 
да решават по какъв начин се финансират и предоставят СУОИ, дали пряко или по 
друг начин, чрез използването на всички налични инструменти, за да се гарантира, 
че социалните цели на Съюза не биват отслабвани от правилата на единния пазар, 
като същевременно се подкрепя среда, насърчаваща качеството, достъпността и 
ефикасността при предоставянето на услугите;

16. призовава законодателството на ЕС да даде възможност на взаимоспомагателните 
дружества, асоциации и фондации да извършват операции на транснационална 
основа;
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17. призовава за изясняване на основните принципи относно контрола върху 
държавната помощ и за преглед на критериите за изчисляване на обезщетенията на 
задълженията за обществена услуга;

18. призовава отговорът на Monti-Kroes от 2005 г. по делото „Altmark“ да разшири 
обхвата си, така че да се опростят правилата, да се подобри гъвкавостта при тяхното 
прилагане и да се разширят дерогациите. Прагът de minimis следва да бъде 
повдигнат на поне 500 000 евро в рамките на един тригодишен цикъл;

19. призовава за реформиране на критериите за класифициране на икономически и 
неикономически СУОИ в рамките на съществуващото законодателство на ЕС;

20. подчертава, че правилата за обществените поръчки трябва да бъдат опростени и 
направени по-гъвкави, така че да могат да се изпълняват задълженията за 
обществени услуги;

21. призовава Комисията официално да признае други форми за подбиране на 
доставчици на услугата, като например „вътрешния“ метод и „отдаване на услугата 
на концесия“ и изрично да придават еднаква стойност на всички възможности за 
сключването на договор или финансирането на СУОИ; призовава за разширяването 
на „вътрешния“ метод, за да се включват доставчици на услугата, които отговарят 
на специфични критерии от общ интерес;

22. подкрепя нормативното закрепване на практическата възможност за „вътрешно“ 
даване на оферти за СУОИ, въз основа на модела на преразгледания Регламент № 
1370/2007 относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и 
автомобилен транспорт, което би гарантирало, че всеки компетентен местен орган 
има право той самият да предоставя услуги или да сключва договори за обществена 
услуга с отделен правен субект, над който компетентният местен орган упражнява 
контрол, подобен на контрола, упражняван над свой отдел;

23. счита, че местните органи трябва да бъдат включени в продължаващия отдолу-
нагоре процес на преработване на правилата за възлагане на обществени поръчки, с 
цел да се предотвратят различия между правилата и съществуващите на място 
форми на организация;

24. призовава за ново определение на концепцията за „икономически най-изгодно 
предложение“, така че националните, местните и качествените критерии за 
предоставяне на СУОИ да се превърнат в задължително изискване в договорите за 
обществена поръчка, в това число и в договорите с подизпълнители;

25. подчертава, че проблемите, които доставчиците на СУОИ са идентифицирали, се 
нуждаят от бързи решения;

26. призовава за програма от реформи за подкрепа на специфичните характеристики на 
СУОИ, която включва законодателно приспособяване и изясняване на европейско 
равнище;

27. счита, че Комитетът за социална закрила има важен принос за разбирането и ролята 



PE438.251v02-00 10/17 PR\859444BG.doc

BG

на СУОИ, но че той не притежава достатъчно представителност или прозрачност, за 
да бъде двигател на програмата за реформи;

28. предлага създаването на работна група на високо равнище, състояща се от 
представители на различни заинтересовани страни – първоначално с двегодишен 
мандат, която да е отворена, гъвкава и прозрачна и да осъществява прилагането на 
политическите инициативи, посочени в настоящия доклад, в препоръките на Третия 
форум, във Втория двугодишен доклад на Комисията и в докладите на КСЗ, както и 
на всички други свързани с това предложения; да инициира цялостен преглед на 
всички правила, особено на правилата за държавна помощ и за възлагане на 
обществени поръчки, които оказват въздействие върху СУОИ, и да направи оценка 
на това как трябва да бъдат променени те, така че да са съобразени и да подкрепят 
отговорностите на държавите-членки при определянето и доставянето на СУОИ, 
като се взема предвид текущото разглеждане на правилата от Комисията;

29. счита, че като част от нейния мандат, предложената работна група следва да 
помисли за нововъведения, като например център за европейски ресурси за СУОИ, 
регистър на СУОИ на държавите-членки, пилотна схема за грижи за възрастните и 
програми за действие на основата на Доброволната европейска рамка за качество 
(European Voluntary Quality Framework (VQF));

30. призовава за провеждането на четвърти европейски форум за СУОИ, организиран 
от комисията по заетост и социални въпроси на Парламента, който да продължи 
инициативата на доклада Ferreira от 2007 г. и да направи преглед на напредъка на 
реформата; призовава работната група да предостави на четвъртия форум доклад за 
напредъка, с което да придаде на форума приемственост, посока и съдържание;

31. настоятелно призовава работната група да бъде ръководена от ГД „Заетост, 
социални въпроси и равни възможности“ на Комисията, в нея да се включат 
представители от ГД „Конкуренция“, ГД „Вътрешен пазар“, ГД „Околна среда“, ГД 
„Здравеопазване и защита на потребителите“, Съвета по заетост, социална 
политика, здраве и потребителски въпроси (EPSCO), социалните партньори и 
организациите на гражданското общество, активни в сферата на СУОИ, 
Парламентът, и Комитетът на регионите да бъдат включени на централно равнище 
предвид техния демократичен мандат, да бъдат представени предприятията и 
заинтересованите лица от социалната икономика, в т.ч доброволните сдружения, 
както и местните органи на управление;

32. приветства VQF, но настоява, че прилагането на принципите трябва да се 
наблюдава посредством предложените критерии за качество и че заинтересованите 
страни трябва да бъдат включени в този процес;

33. настоятелно призовава държавите-членки да използват VQF, за да разработят 
системи за акредитиране и мониторинг на качеството, както и прилагането на VQF 
да бъде оценявано спрямо Хартата на основните права и Протокол № 26 към ДФЕС;

34. подчертава, че достойните и стабилни работни условия и качественото обучение са 
съществени за предоставянето на качествени социални услуги;
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35. счита, че принципите на VQF следва да се използват, за да се дефинират 
задължителни критерии за качество, които да се прилагат към ревизираните правила 
за обществените поръчки;

36. предлага да се коригира липсата в VQF на позоваване на статута на доставчик на 
финансиране и на услуги;

37. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, парламентите и правителствата на държавите-членки и страните 
кандидатки и на Комитета на регионите.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Откакто през 2007 г. докладът Hasse Ferreira разгледа социалните услуги от общ 
интерес (СУОИ), светът претърпя промени. На първо място, икономическият модел на 
„лекото регулиране“, прилежно насърчаван от Комисията и Съвета в продължение на 
много години, зрелищно се разпадна в края на същата година. На второ и по-важно 
място, Договорът от Лисабон предвижда нова регулаторна и политическа среда за 
подкрепата и развитието на СУОИ. СУОИ са значими социални и икономически 
стълбове на нашите общества.  Трябва да се намерят средства за тяхното подходящо 
финансиране. Настоящият доклад набелязва възможности за разглеждане на изразените 
от доставчици и ползватели на СУОИ безпокойства по последователен и решителен 
начин. По-конкретно, от изключително значение е да се създаде „отдолу-нагоре“ 
специален официален орган с участието на всички заинтересовани страни, който да 
набелязва и да осъществява необходимите реформи.

Икономическата криза
Кризата доведе до сериозни икономически и социални последици, в т.ч. икономическа 
стагнация, голямо увеличаване на безработицата и бедност. В някои случаи дълговете и 
бюджетните дефицити на държавите-членки достигнаха кризисни равнища поради 
подчиняването на дълговете на частните банки на обществените интереси. Натискът 
върху бюджета, създаден от това положение, затруднява изключително финансирането 
на СУОИ и се прибавя към тежестта за тези услуги, породена от неолибералния 
икономически модел, който ги разглежда като незадължителни екстри. Това засили 
отдавнашните безпокойства на доставчиците на СУОИ и на гражданите относно 
ограниченията, наложени от тълкуването на Договорите от страна на Комисията, за 
това как се финансират и осъществяват СУОИ.

Настоящата политика на Съвета и на Комисията е да се набляга на фискално 
консолидиране – възстановяване на критериите за дълга и бюджетния дефицит на 
Пакта за стабилност и растеж, въпреки че кризата разкри напълно неподходящия 
характер на Пакта като мярка за икономическото здраве. Разискванията за начина на 
разглеждане на тези проблеми са и за това, как да спасим европейския социален модел 
от фатално поражение. Намирането на правилната за всяка държава-членка комбинация 
от разходи за УОИ, данъчно облагане и стимули за подпомагане на нашите икономики 
да се развиват по устойчив начин и с това да стане възможно да се намалят дълговете и 
дефицитите в разумен срок до съотношения, които подлежат на управление, беше 
изоставено в полза на една сляпа идеологическа програма. Важната роля, която СУОИ 
могат да играят в тези времена като мрежа за безопасност и като катализатор на 
растежа, засега се пренебрегва.

Договорът от Лисабон
При все това новият регулаторен и политически потенциал на Договора от Лисабон, 
ако бъде използван интелигентно, би помогнал да се обнови този съществен елемент на 
нашия икономически социален модел. Отговорът на кризата би могъл да стане 
възможност за подновен политически ангажимент към социалната и икономическа роля 
на всеобщите СУОИ.
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Разпоредбите на новия договор (членове 3.3 и 9 от ДФЕС) ни дават възможност да 
развиваме модерна социална пазарна икономика. Член 14 от ДФЕС признава услугите 
от общ икономически интерес (УОИИ) като неразделна част от европейския социален 
модел.  В Протокол 26 се посочват ясно отговорностите на държавите-членки за 
предоставяне на такива услуги, а Хартата на основните права на Европейския съюз 
признава правото на гражданите на достъп до УОИИ.

Настоящият доклад набелязва възможности за разглеждане на изразените от 
доставчици и ползватели на СУОИ безпокойства по последователен и решителен 
начин. Той набелязва законодателството и политиките, които биха могли да се 
разработят, за да се гарантира, че социалните услуги от общ интерес (СУОИ), както 
икономически, така и неикономически, могат да изпълняват нормалната си роля, като 
същевременно ни помагат да излезем от кризата и допринасят за постигането на 
социалната и икономическа стратегия за 2020 г., както беше посочено на Съвета по 
заетост, социална политика, здраве и потребителски въпроси през декември 2010 г.

Социалната роля на СУОИ
Социалните услуги от общ интерес (СУОИ) са подраздел на услугите от общ интерес 
(УОИ) и най-често погрешно се интерпретират и категоризират като икономически 
услуги. СУОИ и техните ползватели притежават редица конкретни особености в 
допълнение към общите характеристики на УОИ. В СУОИ се включват, освен 
здравеопазването, както задължителните, така и допълнителните всеобщо налични 
услуги, предоставяни пряко на гражданите, които играят превантивна роля и роля за 
социалното сближаване и приобщаване и които правят осезаеми основните социални 
права.

Висококачествените всеобщи услуги като здравеопазване, образование и грижи за 
децата, и мрежови услуги като транспорт, енергетика и телекомуникации гарантират 
здраво, активно, сближаващо и приобщаващо общество и също така са от основно 
значение за високото равнище на участие на трудовия пазар и за развитието на 
конкурентоспособна социална пазарна икономика.

Икономическата роля на СУОИ
СУОИ като цяло имат значителен принос за работните места, стопанската дейност и 
покупателната способност в икономиката. Във втория двугодишен доклад на 
Комисията относно СУОИ се посочва, че на здравеопазването и социалните услуги се 
падат 5% от икономическото производство и в тях са заети 21.4 млн. души. 

Европейският център на предприятията с държавно участие (CEEP)1 отчита, че 
доставчиците на УОИ в ЕС допринасят пряко с 26% (2412 млрд. евро) от БВП на ЕС и 
че в тях са наети 64 млн. души, една трета от които в здравеопазването и социалните 
услуги.

                                               
1 CEEP: Mapping of the Public services:
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
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Проучвания на Eurofound за качеството на живота1 разкриват, че един от най-важните 
начини за повишаване качеството на живота на гражданите при гарантиране на пълно 
приобщаване към обществото и осигуряване на социално и териториално сближаване е 
предоставянето и развитието на УОИ/СУОИ, независимо дали от държавни 
учреждения и агенции, местни органи или от предприятия на социалната икономика 
като взаимоспомагателни дружества, кооперативи и доброволни организации.

Финансиране
Един общностен солидарен подход, силно увеличен бюджет на ЕС за подпомагане на 
по-слабите икономики, по-голяма роля на Европейската инвестиционна банка и 
европейска агенция за дълговете, която да стабилизира цената на дълга, биха 
обезпечили по-бързо възстановяване и биха укрепили Европейския съюз във време, 
когато центробежните сили нарастват и отслабват Съюза. Един общоевропейски данък 
върху финансовите транзакции от не повече от 0.5%, както е договорено в доклада 
Berès, би събрал 200 млрд. евро годишно.

Инициатива за напредък по реформата
Публичните органи, ангажирани с предоставянето или разпореждането на СУОИ, се 
нуждаят от ясно правно основание за услугите и разходите си. Службата за 
информация и разясняване, създадена от Комисията, е важна за доставчиците и 
актуализирането на тези услуги се приветства. Но разясненията на Комисията не 
премахват правната несигурност. Пред Съда на Европейския съюз стои задачата да 
взема решение по тези въпроси, които следва да бъдат изяснени в законодателството. 
Това е незадоволително от гледна точка на демокрацията или на ефективното вземане 
на решения.
Доброволните предприятия и предприятията на социалната икономика, които 
разполагат с малко средства и управленски структури и предоставят СУОИ, могат да 
изпаднат в несъстоятелност поради тежестта на бюрократичните изисквания за 
обществените поръчки и правилата за държавна помощ. Вследствие на това се 
намаляват възможностите им, както и желанието на местните органи да използват 
подобни организации за предоставяне на услуги и пилотиране на иновативни услуги.

Предизвикателството е да се очертае и предостави сигурна и гъвкава рамка за СУОИ, 
като се използват всички инструменти, с които разполагаме, за да се гарантира, че 
социалните цели на Съюза се подкрепят, а не се възпрепятстват от правила, 
предназначени да регулират търговските предприятия. 

Според докладчика пакетът от реформи следва да включва рамков регламент за 
УОИИ1, като се използва член 14 от ДФЕС за дефиниране на услугите от общ интерес и 
за ограничаване въздействието на правилата за единния пазар. Регламентът би могъл да 
направи разграничение между икономическите и неикономическите УОИ и да изясни 
общите принципи и общите условия за успешната работа на тези услуги. 
Политическата конфигурация на Съвета и на Комисията прави обаче малко вероятно 
приемането на подобно законодателство в близко бъдеще, а решения са необходими 
сега.

                                               
1 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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Настоящият доклад набелязва програма за реформи, която обръща внимание на 
затрудненията, създавани от правилата за обществените поръчки и за държавната 
помощ, при доставянето на СУОИ, както и на други въпроси, и дава предложения как 
националните и местните органи да постигнат гъвкав подход при финансирането и 
определянето на СУОИ като вътрешни услуги. Реформите следва да обърнат внимание, 
inter alia, и на: ролята на предприятията и участниците от социалната икономика и на 
доброволните организации в предоставянето на СУОИ; определянето като 
задължително на спазването на националните и местни социални критерии и критерии 
за качество в договорите за обществени поръчки, включително при използването на 
подизпълнители; въпроса за фиктивната самостоятелна заетост при предоставянето на 
СУОИ; европейския статут, позволяващ на взаимоспомагателните дружества да 
оперират на транснационална основа.

Работна група с участие на много заинтересовани лица
Най-важното за една амбициозна програма за реформа на СУОИ е официална рамка, 
предназначена за осъществяването на необходимите реформи. Настоящият доклад 
предлага да се създаде работна група на високо равнище с участието на много 
заинтересовани лица, като това се подкрепя в препоръките на Третия двугодишен 
форум за СУОИ. Мандатът на работната група би бил да търси широк консенсус по 
различните предложения, включително тези на Европейския парламент, Комисията, 
Комитета за научни политики (SPC), социалните партньори и представителни органи 
на доставчици и ползватели; да набележи необходимите изменения на политиките и 
законите с цел установяване на стандарти за високо качество и на правна сигурност, за 
да се гарантира пълно осъществяване на социалната и икономическа роля, която СУОИ 
могат да играят в европейското общество.
___________________________

1 Проект за регламент за СУОИ, предложен от групата S&D: proinsias.derossa@europarl.europa.eu.
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В нея следва да се включат представители на горепосочените организации, както и на 
ГД „Конкуренция“, ГД „Вътрешен пазар“, ГД „Околна среда“, ГД „Здравеопазване и 
защита на потребителите“ под председателството на ГД „Заетост, социални въпроси и 
равни възможности“. Първоначалният й мандат следва да бъде две години и тя следва 
да има за задача да представи доклад за напредъка пред Четвъртия двугодишен форум 
за СУОИ, също така предложен от настоящия доклад.

Друга идея, която заслужава обмисляне от страна на предложената работна група, е 
идеята на UNIOPSS1 за създаване на център за европейски ресурси за СУОИ. Той би 
могъл да бъде техническа отправна точка между държавите-членки, Комисията и 
гражданското общество на равнище ЕС. Центърът би могъл да насърчава ефективна 
европейска правна рамка, да улеснява инвестициите, да обменя най-добри практики, да 
събира статистически данни и да провежда сравнителни проучвания. С него ще могат 
да се осъществяват консултации по всяка законодателна инициатива с отражение върху 
СУОИ. В доклада Monti „Завършване на единния пазар (2010 г.)“ се твърди, че УОИ 
имат важна икономическа и социална роля, и се прави заключение, че съществува 
необходимост от ново всеобщо право на достъп до широколентова технология и до 
банкови услуги. Във връзка с това е необходимо ново законодателство, както и да се 
обърне внимание на съществуващите безпокойства относно отражението на 
законодателството за единния пазар върху СУОИ. 

Доброволни европейски стандарти за качество
Достъпът до висококачествени СУОИ е право на гражданите. В тази област вече е 
извършена значителна работа, включително от гражданското общество, и сме почти 
готови да приемем доброволна европейска рамка за качество. Но в VQF има пропуски, 
които настоящият доклад се стреми да разгледа. От основно значение за качеството са:
спазването на човешкото достойнство и на основните права; изискването услугите да се 
основават на участие; изискването ползвателите да могат да вземат самостоятелни 
решения; изискването услугите да бъдат цялостни и непрекъснати; да бъдат 
предоставяни в партньорство с общностите и другите участници; да бъдат 
предоставяни от квалифицирани професионалисти, наети и работещи при достойни 
условия; да бъдат управлявани по прозрачен начин и да могат да се отчитат.

Заключение
Съществуват много други предложения, направени от Европейската синдикална 
федерация на работещите в сектора на обществените услуги (EPSU) и Европейската 
конфедерация на профсъюзите (ETUC), от доставчици на услуги като Европейския 
център на предприятията с държавно участие (CEEP), представителни организации на 
местното управление и на гражданското общество като Solidar, Европейска социална 
мрежа, Социална платформа, REVES, BAGFW, AIM, MEPLF, Eurodiaconia, CEDAG, 
REIF и Eurocities. Разгледах внимателно всички тези гледни точки. Всички те се 
базират на опита на организациите и заслужават активно, сериозно, структурирано и 
интегрирано обмисляне от предложената работна група.

Проблемите, набелязани от доставчиците и ползвателите, се нуждаят от спешни 
решения. В светлината на икономическата криза и безработицата нашите граждани 
имат по-голяма от всякога потребност от достъп до висококачествени социални услуги 
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от общ интерес и нашите икономики и общества също така се нуждаят от ползите, 
които такива услуги могат да донесат.

_________________________

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


