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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

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

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, îndeosebi articolele 2 şi 3 alineatul 
(2), şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, îndeosebi articolele 9, 14, 106, 
151, 153 alineatul (l) literele (j) şi (k), 159, 160 şi 161 şi Protocolul nr. 26 la acesta,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 
361,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier 
de călători2,

– având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, în special articolul 1 alineatul 
(3)3,

– având în vedere Decizia nr. 1098/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
22 octombrie 2008 privind Anul European de Luptă împotriva Sărăciei şi a Excluziunii 
Sociale (2010)4,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Punerea în aplicare a programului 
comunitar de la Lisabona: serviciile sociale de interes general în Uniunea Europeană” 
(COM (2006) 177 final) şi documentul de lucru însoţitor al serviciilor Comisiei privind 
serviciile sociale de interes general în cadrul Uniunii Europene (SEC(2006)0516),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Servicii de interes general, inclusiv 
servicii sociale de interes general: un nou angajament european (COM(2007)0725),

– având în vedere documentele de lucru ale serviciilor Comisiei întitulate „Întrebări 
frecvente referitoare la Decizia Comisiei din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea 
articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma unei compensaţii 
de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea 
unui serviciu de interes economic general, şi a cadrului comunitar privind ajutorul de stat 
sub formă de compensaţie de serviciu public” (SEC(2007)1516) şi „Întrebări frecvente 
privind aplicarea normelor de achiziţii publice la serviciile sociale de interes general” 
(SEC(2007)1514),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020: o strategie pentru o 
creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020) şi Rezoluţia sa 

                                               
1 JO C 303, 14.12.2007, p. 1.
2 JO L 315, 3.12.2007.
3 JO L 376, 27.12.2006, pp. 36 – 68.
4 JO L 298, 7.11.2008, pp. 20-29.
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din 16 iunie 2010 referitoare la comunicarea respectivă1,

– având în vedere primul „Raport bienal privind serviciile sociale de interes general” al 
Comisiei (SEC(2008)2179) şi cel de-al doilea „Raport bienal privind serviciile sociale de 
interes general” al acesteia (SEC(2010)1284)2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei „Către un Act privind piaţa unică - Pentru o 
economie socială de piaţă cu grad ridicat de competitivitate” (COM(2010)0608),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către o mai bună funcţionare a pieţei 
unice a serviciilor – pornind de la rezultatele procesului de evaluare reciprocă prevăzut de 
Directiva privind serviciile” (COM(2011)0020) şi documentul de lucru însoţitor al 
serviciilor Comisiei (SEC(2011)0102) privind procesul de evaluare reciprocă prevăzut de 
Directiva privind serviciile,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Analiza anuală a creşterii: formularea 
răspunsului cuprinzător al UE la criză”(COM(2011) 0011 final),

– având în vedere declaraţia comisarului Andor privind dispoziţiile sociale ale Tratatului de 
la Lisabona3,

– având în vedere raportul Monti din 9 mai 2010 privind „O nouă strategie pentru piaţa 
unică în serviciul economiei şi societăţii europene”4,

– având în vedere „Raportul privind aplicarea normelor comunitare serviciilor sociale de 
interes general” elaborat de Comitetul pentru protecţie socială în 20085,

– având în vedere raportul intitulat „Un cadru european voluntar al calităţii serviciilor 
sociale” elaborat de Comitetul pentru protecţie socială în 20106,

– având în vedere „Raportul comun privind protecţia socială şi incluziunea socială 2010” 
elaborat de Comitetul pentru protecţie socială în 20107,

– având în vedere concluziile şi recomandările Forumurilor privind serviciile sociale de 
interes general organizate la Lisabona în septembrie 2007, la Paris în octombrie 2008 şi la 
Bruxelles în octombrie 20108,

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei de însoţire a COM(2008)0418 – Raportul bienal privind serviciile 
sociale de interes general.
3 Şedinţe plenare, miercuri, 6 octombrie 2010 – Bruxelles, punctul 13, Dispoziţiile sociale ale Tratatului de la 
Lisabona (dezbatere), declaraţia lui László Andor, membru al Comisiei.
4 Raport adresat preşedintelui Comisiei Europene de profesorul Mario Monti, 9 mai 2010.
5 Consiliul UE 16062/08, ADD1, 20 noiembrie 2008.
6 SCP/2010/10/8 final.
7 Consiliul UE 6500/10, 15 februarie 2010.
8 Primul Forum privind serviciile sociale de interes general, 17 septembrie 2007, Lisabona, preşedinţia 

portugheză;
Cel de-al doilea Forum privind serviciile sociale de interes general (SSIG), 28 şi 29 octombrie 2008, 
preşedinţia franceză;
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– având în vedere concluziile reuniunilor Consiliului EPSCO din 16 şi 17 decembrie 2008, 
din 8 şi 9 iunie 2009, precum şi din 6 şi 7 decembrie 20101,

– având în vedere următoarele hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE):
- din 19 aprilie 2007 în cauza C-295/05 (Tragsa),
- din 18 decembrie 2007 în cauza C-532/03, Comisia/Irlanda (servicii irlandeze de 

transport de urgenţă cu ambulanţa),
- din 13 noiembrie 2008 în cauza C-324/07 (Coditel Brabant),
- din 9 iunie 2009 în cauza C-480/06, Comisia/Germania (Stadtwerke Hamburg),
- din 10 septembrie 2009 în cauza C-206/09 (Eurawasser),
- din 9 octombrie 2009 în cauza C-573/07 (Sea S.r.l.),
- din 15 octombrie 2009 în cauza C-196/08 (Acoset),
- din 15 octombrie 2009 în cauza C-275/08, Comisia/Germania (Datenzentrale Baden-

Württemberg),
- din 25 martie 2010 în cauza C-451/08 (Helmut Müller),

– având în vedere opinia Comitetului Regiunilor din 6 decembrie 2006 privind Comunicarea 
Comisiei intitulată „Punerea în aplicare a programului comunitar de la Lisabona: serviciile 
sociale de interes general în Uniunea Europeană”2,

– având în vedere Rezoluţia sa din 6 septembrie 2006 referitoare la „Modelul social 
european pentru viitor”3,

– având în vedere Rezoluţia sa din 27 septembrie 2006 referitoare la Cartea verde a 
Comisiei privind serviciile de interes general4,

– având în vedere Rezoluţia sa din 14 martie 2007 privind serviciile sociale de interes 
general din Uniunea Europeană5,

– având în vedere Rezoluţia sa din 9 octombrie 2008 referitoare la promovarea incluziunii 
sociale şi combaterea sărăciei, inclusiv a sărăciei infantile în Uniunea Europeană6,

– având în vedere Rezoluţia sa din 19 februarie 2009 referitoare la economia socială7,

– având în vedere Rezoluţia sa din 6 mai 2009 referitoare la incluziunea activă a persoanelor 

                                                                                                                                                  
Cel de-al treilea Forum privind serviciile sociale de interes general (SSIG), 26 şi 27 octombrie, Bruxelles, 
preşedinţia belgiană.

1 Consiliul UE, comunicat de presă (Press 358), cea de-a 2916-a reuniune a Consiliului Ocuparea Forţei de 
Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Consumatori, Bruxelles, 16 şi 17 decembrie 2008.
Consiliul UE, comunicat de presă, 9721/2/09 REV 2 (Press 124), cea de-a 2947-a reuniune a Consiliului 
Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Consumatori, Luxemburg, 8 şi 9 iunie 2009.
Consiliul UE, comunicat de presă, 17323/1/10 REV (Press 331PR CO 43), cea de-a 3053-a reuniune a 
Consiliului Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Consumatori, Bruxelles, 6 şi 7 decembrie 
2010, Serviciile sociale de interes general, p. 18.
2 Avizul Comitetului Regiunilor 181/2006 fin privind COM(2006)0177.
3 Texte adoptate, P6_TA(2006)0340.
4 Texte adoptate, T6-0380/2006.
5 Texte adoptate, P6_TA(2007)0070.
6 Texte adoptate, P6_TA(2008)0467.
7 Texte adoptate, P6_TA(2009)0062.
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excluse de pe piaţa muncii1,

– având în vedere Rezoluţia sa din 18 mai 2010 referitoare la noi evoluţii în achiziţiile 
publice2,

– având în vedere rezultatele studiilor Eurofound privind calitatea vieţii elaborate în 2003 şi 
în 20073,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi 
avizele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, Comisiei pentru piaţa internă şi 
protecţia consumatorilor, Comisiei pentru dezvoltare regională şi Comisiei pentru 
drepturile femeii şi egalitatea de gen (A7-0000/2011),

A. întrucât Tratatele prevăd ca obiectiv al statelor membre îmbunătăţirea în mod constant a 
condiţiilor de trai şi de muncă şi ca obiectiv al Uniunii bunăstarea cetăţenilor săi, obiective 
care trebuie îndeplinite printr-o dezvoltare durabilă a Europei, bazată pe o creştere 
economică echilibrată, pe o economie socială de piaţă cu un grad sporit de competitivitate 
care vizează ocuparea în totalitate a forţei de muncă şi progresul social, pe protecţia şi 
îmbunătăţirea mediului, pe combaterea excluziunii sociale şi a discriminării, pe 
promovarea justiţiei şi a protecţiei sociale, pe egalitatea dintre bărbaţi şi femei, pe 
solidaritatea dintre generaţii şi pe protecţia drepturilor copilului;

B. întrucât articolul 14 din TFUE şi Protocolul nr. 26 la acesta abordează în mod explicit 
serviciile de interes general (SIG) care includ serviciile sociale de interes general (SSIG), 
de natură economică şi non-economică; şi întrucât este confirmat faptul că autorităţile 
naţionale, regionale şi locale deţin rolul fundamental şi o amplă putere de decizie în ceea 
ce priveşte furnizarea, punerea în funcţiune şi organizarea de servicii de interes general de 
natură economică (SIEG), şi că Tratatele nu aduc atingere competenţei statelor membre de 
a furniza, de a pune în funcţiune şi de a organiza servicii de interes general de natură non-
economică (SINEG);

C. întrucât furnizarea de SSIG universale, de înaltă calitate, accesibile şi rezonabile din punct 
de vedere al costurilor poate fi privită ca un pilon fundamental al modelului social 
european şi ca bază pentru un trai de calitate şi pentru atingerea obiectivelor economice 
ale UE;

D. întrucât articolele 4 alineatul (2) şi 5 alineatul (3) din TUE includ principiul subsidiarităţii 
la nivel local, recunosc în mod oficial autoguvernarea la nivel regional şi local şi le acordă 
guvernelor un rol sporit,

1. consideră că SSIG şi utilizatorii acestora deţin, pe lângă caracteristicile comune ale SIG, 
mai multe caracteristici speciale. SSIG cuprind, pe lângă servicii medicale, servicii 
universale, atât obligatorii cât şi complementare, furnizate direct individului, care joacă un 

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2009)0371.
2 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0173.
3 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.
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rol de coeziune şi incluziune socială şi de prevenire şi care fac o realitate din drepturile 
sociale fundamentale;

2. subliniază că accesul la SSIG trebuie să fie universal şi independent de bogăţiile materiale 
sau de venit şi nu se adresează doar utilizatorilor vulnerabili;

3. sprijină recomandarea din cadrul raportului Monti privind faptul că internetul de bandă 
largă şi serviciile bancare ar trebui să constituie noi servicii universale recunoscute în 
cadrul legislaţiei europene;

4. subliniază faptul că SSIG contribuie într-o mare măsură la dezvoltarea economiei din 
punct de vedere al locurilor de muncă, al activităţii economice şi al puterii de cumpărare –
cel de-al doilea Raport bienal al Comisiei care indică faptul că sectorul serviciilor 
medicale şi sociale este răspunzătoare pentru 5 % din rezultatele economice şi oferă 
21,4 milioane de locuri de muncă - şi că îndeosebi IMM-urile sunt dependente de SSIG de 
înaltă calitate; 

5. subliniază faptul că autorităţile locale joacă un rol fundamental în definirea, finanţarea, 
furnizarea şi atribuirea SSIG: se estimează că sectorul administraţiei publice la nivel local 
şi regional este răspunzător pentru 15,9 % din PIB-ul UE-27, administraţia publică locală 
acoperind singură 12,9 % din PIB, iar cheltuielile acesteia pentru protecţia socială 3 % 
(378,1 miliarde de euro);

6. subliniază că scopul primordial al SSIG este realizarea obiectivelor politicii sociale şi 
concretizarea drepturilor sociale ale indivizilor şi ale grupurilor şi că SSIG fac deseori 
parte integrantă din sistemele de securitate socială; subliniază că studiile Eurofund privind 
calitatea vieţii1 au demonstrat că una dintre cele mai importante modalităţi de sporire a 
calităţii vieţii cetăţenilor, de garantare a unei incluziuni sociale depline în cadrul societăţii 
şi de furnizare a unei coeziuni sociale şi teritoriale este furnizarea şi dezvoltarea de SIG, 
inclusiv de SSIG;

7. consideră că experienţa demonstrează că obiectivul privind maximizarea profitului 
furnizorilor comerciali de SSIG se află în dezacord cu principiile şi obiectivele SSIG;

8. subliniază faptul că autorităţile locale şi regionale angajate în furnizarea sau mandatarea 
SSIG au nevoie de un temei juridic clar pentru serviciile şi cheltuielile acestora şi că, deşi 
serviciul de informare şi de clarificare dezvoltat de Comisie este esenţial, acesta nu este 
suficient şi nu îi protejează pe furnizorii de SSIG împotriva căilor de atac jurisdicţionale;

9. consideră că nu este nici eficient, nici acceptabil din punct de vedere democratic, ca CEJ 
să continue să pronunţe hotărâri cu privire la chestiuni care ar trebui clarificate de 
legislaţie;

10. subliniază că SSIG constituie o investiţie indispensabilă pentru viitorul Europei şi că 

                                               
1 Eurofound – Studii privind calitatea vieţii http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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acestea se află sub o presiune sporită din cauza crizei economice şi a celei bancare şi din 
cauza programelor guvernamentale de austeritate, în urma cărora SSIG sunt şi mai 
solicitate;

11. consideră că principiul solidarităţii şi consolidarea Uniunii Europene solicită abordarea 
crizei, care a determinat sporirea şomajului şi a sărăciei, prin intermediul unui buget al UE 
sporit semnificativ, prin fonduri structurale consolidate, îndeosebi Fondul social european, 
şi printr-o nouă agenţie europeană de colectare a datoriilor;

12. consideră că furnizarea de SSIG de calitate solicită guvernelor statelor membre să asigure 
un cadru financiar pentru SSIG, care să garanteze continuitatea serviciilor şi o finanţare 
stabilă, precum şi venituri şi condiţii de muncă decente şi formare pentru furnizorii acestor 
servicii;

13. consideră că, pentru a furniza în continuare SSIG de calitate, statele membre necesită noi 
fluxuri de venituri, precum un impozit pe tranzacţiile financiare;

14. consideră că există un consens european asupra faptului că SSIG sunt esenţiale pentru 
bunăstarea popoarelor noastre şi pentru o economie eficientă, însă că nu există niciun 
acord între Comisie şi Consiliu sau în cadrul acestora privind punerea în aplicare a unor 
măsuri practice în vederea eliminării obstacolelor care stau în calea furnizării şi 
dezvoltării SSIG;

15. subliniază faptul că statele membre şi autorităţile locale trebuie să aibă libertatea de a 
decide modalitatea de finanţare şi de furnizare a SSIG, fie direct, fie prin utilizarea tuturor 
instrumentelor disponibile, astfel încât să se asigure faptul că obiectivele sociale ale 
Uniunii nu sunt diminuate de normele pieţei unice, şi sprijinind în acelaşi timp un mediu 
care promovează calitatea, accesibilitatea şi eficienţa în furnizarea serviciilor;

16. solicită o legislaţie UE care să permită societăţilor de ajutor reciproc, asociaţiilor şi 
fundaţiilor să întreprindă activităţi la nivel transnaţional;

17. solicită clarificarea principiilor fundamentale privind controlul ajutorului de stat şi 
revizuirea criteriilor de calcul al compensării obligaţiilor de serviciu public;

18. solicită extinderea răspunsului Monti-Kroes din 2005 furnizat cu privire la cauza Altmark, 
în vederea simplificării normelor, a îmbunătăţirii flexibilităţii aplicării acestora şi a 
extinderii derogărilor. Pragul de minimis ar trebui ridicat la cel puţin 500 000 de euro în 
decursul unui ciclu de trei ani;

19. solicită reformarea criteriilor de clasificare a SSIG de natură economică şi non-economică 
în cadrul actualei legislaţii a UE;

20. subliniază faptul că normele privind achiziţiile publice trebuie simplificate, iar 
flexibilitatea acestora trebui sporită astfel încât obligaţiile de serviciu public să poată fi 
îndeplinite;

21. solicită Comisiei să recunoască în mod oficial alte modalităţi de selecţionare a 
furnizorilor, precum metode interne sau de concesionare a serviciilor, şi să acorde în mod 
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explicit valoare egală tuturor opţiunilor de contractare şi finanţare a SSIG; solicită 
extinderea metodei interne în vederea includerii furnizorilor de servicii care îndeplinesc 
criterii specifice de interes general;

22. sprijină fixarea normativă a unei opţiuni de licitare internă practică pentru SSIG, pe baza 
modelului Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 revizuit al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători, care să 
prevadă faptul că orice autoritate locală competentă poate decide să furnizeze ea însăşi 
servicii sau să ofere contracte de servicii publice unei entităţi diferite din punct de vedere 
juridic, asupra căreia autoritatea locală competentă exercită acelaşi tip de control precum 
asupra propriului său departament;

23. consideră că autorităţile locale trebuie să se implice în cadrul unui proces continuu 
ascendent de revizuire a normelor privind achiziţiile în vederea evitării diferenţelor dintre 
norme şi modurile de organizare pe teren;

24. solicită redefinirea conceptului de „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere 
economic” astfel încât, în contractele de achiziţii, inclusiv în subcontracte, să se introducă 
obligativitatea îndeplinirii cerinţei criteriilor sociale şi calitative la nivel naţional şi local 
pentru furnizarea de SSIG;

25. subliniază faptul că problemele identificate de furnizorii SSIG necesită soluţii prompte;

26. solicită un program de reformare, în vederea includerii adaptării şi clarificării legislative la 
nivel european, pentru a sprijini caracteristicile specifice ale SSIG;

27. consideră că Comitetul pentru protecţie socială contribuie într-o mare măsură la 
înţelegerea SSIG şi la îndeplinirea rolului acestora, însă că acest fapt nu este suficient de 
reprezentativ sau de transparent pentru a constitui motorul unui program de reformare; 

28. propune înfiinţarea unui grup operativ multipartit la nivel înalt format din diferite părţi 
interesate – iniţial cu un mandat de doi ani – care să fie deschis, flexibil şi transparent şi să 
urmărească punerea în aplicare a iniţiativelor politice identificate în acest raport şi în 
recomandările celui de-al treilea forum, în cel de-al doilea Raport bienal al Comisiei şi în 
rapoartele SCP, precum şi în alte propuneri relevante; să iniţieze o revizuire completă a 
tuturor normelor, îndeosebi a normelor privind achiziţiile şi ajutoarele de stat, care au un 
impact asupra SSIG, şi să evalueze modalitatea în care acestea trebuie elaborate din nou 
astfel încât să respecte şi să sprijine responsabilităţile statelor membre privind definirea şi 
furnizarea de SSIG, ţinând seama de actuala revizuire a normelor efectuată de Comisie;

29. consideră că, în cadrul mandatului său, grupul operativ propus va lua în considerare şi 
inovări precum un centru european de resurse pentru SSIG, un registru cu SSIG al statelor 
membre, un sistem pilot privind îngrijirea persoanelor vârstnice şi programe de acţiune 
bazate pe Cadrul european voluntar al calităţii serviciilor sociale (CVC);

30. solicită un al patrulea forum european privind SSIG, organizat de Comisia pentru 
ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale a Parlamentului, pentru a continua iniţiativa 
din raportul Ferreira din 2007 şi a examina progresul reformei; solicită grupului operativ 
să prezinte celui de-al patrulea forum un raport de progres care să asigure acestui forum 
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continuitate, direcţie şi substanţă;

31. lansează îndemnul ca grupul operativ să fie prezidat de Direcţia Generală Afaceri Sociale 
a Comisiei; ca printre membrii acestuia să se numere DG Concurenţă, DG Piaţa Unică, 
DG Mediu şi DG Sanco, Consiliul Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi 
Consumatori (EPSCO), parteneri sociali şi organizaţii ale societăţii civile active în SSIG; 
ca, dat fiind mandatul de natură democratică al acestora, atât Parlamentul cât şi Comitetul 
Regiunilor să aibă un rol central; şi susţine că trebuie să fie reprezentate şi întreprinderile 
şi părţile interesate ale economiei sociale, inclusiv asociaţii de voluntariat şi autorităţi 
locale;

32. salută Cadrul european voluntar al calităţii serviciilor sociale (CVC) însă insistă asupra 
necesităţii de monitorizare a aplicării principiilor prin intermediul criteriilor de calitate 
propuse şi asupra includerii părţilor interesate în cadrul procesului;

33. îndeamnă statele membre să utilizeze CVC în vederea înfiinţării unor sisteme de 
acreditare şi monitorizare de calitate şi ca aplicarea acestui cadru să se evalueze prin 
referire la Carta drepturilor fundamentale şi la Protocolul nr. 26 din TFUE;

34. subliniază faptul că, în vederea furnizării de servicii sociale de calitate, sunt esenţiale 
condiţii de muncă decente, stabile şi formare de calitate;

35. consideră că principiile CVC ar trebui utilizate în definirea unor criterii de calitate 
obligatorii pentru punerea în aplicare a normelor revizuite privind achiziţiile publice;

36. propune remedierea absenţei, în CVC, a referirilor la finanţarea şi statutul furnizorilor de 
servicii;

37. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, parlamentelor şi guvernelor statelor membre, ţărilor candidate şi Comitetului 
Regiunilor.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Situaţia internaţională s-a schimbat după ce raportul Hasse Ferreira a abordat, în 2007, 
serviciile sociale de interes general (SSIG). În primul rând, modelul economic fără forţă 
juridică obligatorie, promovat cu prudenţă de către Comisie şi Consiliu timp de mulţi ani, s-a 
prăbuşit în mod spectaculos la sfârşitul acelui an. În al doilea rând, un aspect pozitiv este 
reprezentat de noul mediu politic şi de reglementare al Tratatului de la Lisabona pentru 
sprijinirea şi dezvoltarea SSIG. SSIG reprezintă piloni de natură socială şi economică esenţiali 
pentru societăţile noastre. Trebuie identificate modalităţi de finanţare adecvată a acestora. 
Acest raport identifică posibilităţi de abordare, într-o manieră progresivă şi decisivă, a 
preocupărilor furnizorilor şi utilizatorilor SSIG. În special, este fundamentală stabilirea unui 
organism oficial ascendent şi dedicat care să implice toate părţile interesate în vederea 
identificării şi punerii în aplicare a reformelor necesare.

Criza economică
În urma colapsului, costurile economice şi sociale s-au dovedit a fi enorme, incluzând 
stagnare economică şi creşterea semnificativă a şomajului şi a sărăciei. În anumite cazuri, 
datoriile şi deficitele bugetare ale statelor membre au atins cote alarmante prin socializarea 
datoriilor private ale băncilor. Presiunile bugetare generate de această situaţie exercită o 
tensiune enormă asupra finanţării SSIG şi se alătură presiunilor exercitate asupra acestor 
servicii de modelul economic neoliberal, care priveşte asemenea servicii ca servicii 
suplimentare opţionale. Acest fapt a intensificat preocupările mai vechi, dar încă actuale ale 
furnizorilor de SSIG şi ale cetăţenilor cu privire la restricţiile impuse de interpretările 
tratatelor de către Comisie asupra modalităţii de finanţare şi furnizare a SSIG.

Actuala politică a Consiliului şi a Comisiei este de a pune accent pe consolidarea fiscală – pe 
restaurarea criteriilor privind datoria şi deficitul bugetar din Pactul de stabilitate şi creştere 
(PSC), deşi criza a relevat natura total inadecvată a PSC ca măsură în vederea sănătăţii 
economice. Dezbaterea privind modalitatea de abordare a acestor probleme vizează, de 
asemenea, şi modalitatea de salvare a modelului social european de daune catastrofale. 
Descoperirea, în cazul fiecărui stat membru, a combinaţiei corecte de cheltuieli dedicate SIG, 
impozitări şi stimulente de sprijinire a creşterii durabile a economiilor noastre, în vederea 
reducerii datoriilor şi a deficitelor la limite rezonabile într-o perioadă de timp rezonabilă, a 
fost abandonată în favoarea unei agende ideologice nechibzuite. Rolul critic pe care SSIG îl 
pot juca la momentul actual, atât ca plasă de siguranţă, cât şi ca stimulator al creşterii, a fost în 
mare parte ignorat până acum.

Tratatul de la Lisabona
Cu toate acestea, în cazul în care este utilizat într-un mod inteligent, noul potenţial politic şi 
de reglementare al Tratatului de la Lisabona poate sprijini acest element esenţial al modelului 
nostru social european. Răspunsul oferit crizei poate constitui o oportunitate pentru un 
angajament politic reînnoit faţă de rolul social şi economic al SSIG universale.

Prevederile noului Tratat [articolul 3 alineatul (3) şi articolul 9 din TFUE] ne conferă 
capacitatea de a dezvolta o economie socială de piaţă modernă. Articolul 14 din TFUE 
recunoaşte faptul că serviciile de interes economic general (SIEG) reprezintă o parte 
intrinsecă a modelului social european. Protocolul nr. 26 prevede în mod clar 
responsabilităţile statelor membre în ceea ce priveşte furnizarea acestui tip de servicii, iar 
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Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene recunoaşte dreptul cetăţenilor de a accesa 
SIEG.

Acest raport identifică posibilităţi de abordare, într-o manieră progresivă şi decisivă, a 
preocupărilor furnizorilor şi utilizatorilor SSIG şi identifică politica şi legislaţia care ar putea 
fi dezvoltate pentru a garanta că serviciilor sociale de interes general (SSIG), atât cu caracter 
economic, cât şi fără caracter economic, li se poate permite să îşi joace rolul firesc, 
sprijinindu-ne în acelaşi timp să ieşim din criză şi contribuind la realizarea strategiei sociale şi 
economice 2020, astfel cum a fost recunoscută de Consiliul EPSCO în decembrie 2010. 

Rolul social al SSIG
Serviciile sociale de interes general (SSIG) reprezintă subdiviziuni ale serviciilor de interes 
general (SIG) şi în temeiul interpretărilor dominante sunt, uneori, clasificate ca şi servicii 
„economice”. SSIG şi utilizatorii acestora deţin, pe lângă caracteristicile comune ale SIG, un 
număr de caracteristici speciale. SSIG cuprinde, pe lângă servicii medicale, servicii universale 
atât obligatorii cât şi complementare, furnizate direct individului, care joacă un rol de 
coeziune şi incluziune socială şi de prevenire şi care fac o realitate din drepturile sociale 
fundamentale.

Serviciile universale de înaltă calitate, precum sănătatea, educaţia şi îngrijirea copilului, şi 
serviciile fundamentale de reţea, precum transportul, energia şi telecomunicaţiile, garantează 
o societate sănătoasă, coerentă şi globală şi, de asemenea, sunt esenţiale pentru atingerea unor 
niveluri sporite de participare în cadrul pieţei muncii şi pentru dezvoltarea unei economii 
sociale de piaţă competitive.

Rolul economic al SSIG
SSIG în ansamblu contribuie într-o măsură semnificativă la creşterea numărului locurilor de 
muncă, a activităţii economice şi a puterii de cumpărare în cadrul economiei. Cel de-al doilea
Raport bienal privind SSIG al Comisiei indică faptul că serviciile medicale şi sociale sunt 
răspunzătoare pentru 5 % din rezultatele economice şi oferă aproximativ 21,4 milioane de 
locuri de muncă. 

CEEP1 estimează că furnizorii de servicii de interes general (SIG) din cadrul UE contribuie în 
mod direct cu 26 % (2412 miliarde de euro) la PIB-ul UE şi oferă 64 de milioane de locuri de 
muncă, o treime dintre acestea fiind în cadrul serviciilor medicale şi sociale.

Eurofund a stabilit, în cadrul studiilor efectuate cu privire la calitatea vieţii2, că una dintre cele 
mai importante modalităţi de sporire a calităţii vieţii cetăţenilor, de garantare a incluziunii 
depline în cadrul societăţii şi de furnizare a unei coeziuni sociale şi teritoriale este furnizarea
şi dezvoltarea de SIG/SSIG, fie de către departamente şi agenţii de stat, fie de autorităţi 
locale, fie de întreprinderi şi actori ai economiei sociale, precum asociaţii de ajutor reciproc, 
cooperative şi organizaţii de voluntariat.

Finanţare

                                               
1 CEEP: Descrierea serviciilor publice: 
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
2 Eurofound – Studii privind calitatea vieţii http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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O abordare comunitară a solidarităţii, un buget al UE sporit semnificativ pentru a sprijini 
economiile mai slabe, un rol sporit al Băncii Europene de Investiţii şi o agenţie de gestionare 
a datoriilor europene în vederea stabilizării costului datoriilor ar asigura o redresare mai 
rapidă şi ar consolida Uniunea Europeană într-o perioadă în care există forţe centrifuge din ce 
în ce mai mari care slăbesc Uniunea. O taxă la nivelul întregii Europe, nu mai mare de 0,5 %, 
pe tranzacţiile financiare, după cum s-a convenit în cadrul Raportului Berès, ar spori 
veniturile cu 200 de miliarde de euro pe an.

INIŢIATIVA PENTRU PROGRESUL REFORMEI
Autorităţile publice implicate în furnizarea sau mandatarea de SSIG au nevoie de un temei 
juridic clar pe care să îşi bazeze serviciile şi cheltuielile. Serviciul de informare şi clarificare 
înfiinţat de Comisie este esenţial pentru furnizori, iar actualizarea acelor servicii este 
binevenită.  Însă clarificările furnizate de Comisie nu au eliminat incertitudinea juridică. CEJ 
se confruntă cu sarcina de a pronunţa hotărâri cu privire la aceste chestiuni care ar trebui 
clarificate în cadrul legislaţiei. Acest fapt nu este satisfăcător din punctul de vedere al unui 
proces decizional eficient sau democratic. 
Întreprinderile de voluntariat şi întreprinderile economiei sociale, cu resurse sau structuri de 
gestionare limitate, care furnizează SSIG, pot deveni insolvabile din cauza cerinţelor 
birocratice privind normele referitoare la achiziţii şi la ajutoarele de stat. Acest fapt poate 
limita capacitatea acestora şi voinţa autorităţilor locale de a utiliza astfel de organizaţii pentru 
furnizarea de servicii şi pentru iniţierea de servicii inovatoare.

Provocarea constă în conturarea şi furnizarea unui cadru sigur şi flexibil pentru SSIG, 
utilizând toate instrumentele aflate la dispoziţia noastră, pentru a garanta faptul că obiectivele 
sociale ale Uniunii sunt sprijinite şi nu împiedicate de norme care vizează reglementarea 
întreprinderilor comerciale. 

În opinia raportorului, un pachet de reformă ar trebui să includă o reglementare-cadru pentru 
SIEG1 utilizând articolul 14 din TFUE în vederea definirii serviciilor de interes general şi a 
delimitării impactului normelor pieţei unice. Reglementarea ar putea diferenţia SIG cu 
caracter economic de SIG fără caracter economic şi ar putea consolida şi clarifica principiile 
generale şi condiţiile comune în vederea furnizării cu succes a acestor servicii. Cu toate 
acestea, având în vedere configuraţia politică a Consiliului şi a Comisiei, este puţin probabil 
ca un astfel de act legislativ să poată fi adoptat în viitorul apropiat, iar soluţiile sunt necesare 
acum.

Acest raport rezumă un program de reformă care abordează dificultăţile create de normele 
privind achiziţiile şi ajutoarele de stat referitoare la furnizarea de SSIG şi alte aspecte şi 
prezintă propuneri în vederea unei abordări flexibile pentru autorităţile naţionale şi locale cu 
privire la finanţarea şi atribuirea de SSIG, ca servicii interne. De asemenea, reformele ar 
trebui să abordeze inter alia: rolul întreprinderilor şi actorilor economiei sociale şi al 
organizaţiilor de voluntariat în livrarea de SSIG; impunerea obligativităţii respectării 
criteriilor sociale naţionale şi locale în cadrul contractelor de achiziţii, inclusiv în cazul în care 

                                               
1 Proiect de regulament privind SIEG al Grupului Socialiştilor şi Democraţilor:
proinsias.derossa@europarl.europa.eu.
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sunt utilizaţi subcontractori; abordarea chestiunii privind falsa activitate independentă în 
furnizarea de SSIG; un statut la nivelul UE care să permită societăţilor de ajutor reciproc să 
întreprindă activităţi la nivel transnaţional. 

Grupul operativ multipartit
Cel mai important şi ambiţios program de reformare a SSIG necesită un cadru oficial dedicat 
punerii în aplicare a reformelor necesare. Acest raport propune stabilirea unui „Grup operativ 
multipartit la nivel înalt”, sprijinit în cadrul recomandărilor celui de-al treilea Raport bienal 
privind SSIG. Mandatul grupului operativ va fi de urmărire a unui consens larg privind 
diferitele propuneri, inclusiv cele ale Parlamentului European, ale Comisiei, ale SCP, ale 
partenerilor sociali şi ale organismelor reprezentative ale furnizorilor şi utilizatorilor; de 
identificare a adaptărilor politice şi juridice necesare în vederea stabilirii unor standarde de 
înaltă calitate şi a certitudinii juridice necesare în vederea realizării depline a rolului economic 
şi social pe care SSIG îl pot juca în cadrul societăţii europene. Acest grup operativ va fi 
alcătuit din organizaţiile menţionate anterior şi prezidat de DG Afaceri Sociale, iar printre 
membrii acestuia trebuie să se numere DG Concurenţă, DG Piaţa unică, DG Mediu şi DG 
Sanco. Va avea un mandat iniţial de doi ani, cu obiectivul de a întocmi un raport de progres al 
unui al patrulea Forum bienal privind SSIG, care este, de asemenea, propus de acest raport. 

O idee suplimentară, care merită atenţia grupului operativ, vine din partea UNIOPSS1 care 
propune un „Centru european de resurse pentru SSIG”. Acesta ar putea constitui un punct 
tehnic de referinţă între statele membre, Comisie şi societatea civilă la nivelul UE. Ar putea să 
promoveze un cadru juridic european eficient, să faciliteze investiţiile, să realizeze un schimb 
de bune practici, să colecteze statistici şi să organizeze studii comparative. Ar putea fi 
consultat cu privire la orice iniţiativă legislativă cu impact asupra SSIG. Raportul Monti 
privind „Realizarea pieţei unice (2010)” susţine că SIG deţin un rol important din punct de 
vedere economic şi social şi concluzionează că este nevoie de un drept universal nou la 
accesul la internetul de bandă largă şi la serviciile bancare. Aceste aspecte, împreună cu 
preocupările actuale privind impactul legislaţiei pieţei unice asupra SSIG, trebuie legiferate. 

Standarde europene de calitate voluntare 
Accesul la SSIG de înaltă calitate reprezintă un drept al cetăţenilor. Deja s-au depus eforturi 
considerabile cu privire la această chestiune, inclusiv de către societatea civilă, şi suntem 
destul de aproape de adoptarea unui Cadru european voluntar al calităţii serviciilor sociale. Cu 
toate acestea, există lacune cu privire la acest cadru, pe care prezentul raport a intenţionat să 
le abordeze. Calitatea presupune următoarele aspecte: respectul faţă de demnitatea umană şi 
de drepturile fundamentale; caracterul participativ al serviciilor; capacitatea oferită 
utilizatorilor de a adopta singuri decizii; caracterul holistic şi continuu; furnizarea serviciilor 
în parteneriat cu comunităţile şi cu alţi actori; furnizarea serviciilor de către profesionişti 
capabili care lucrează în condiţii decente de muncă şi de angajare; gestionarea serviciilor într-
un mod transparent şi asumarea responsabilităţii. 

                                               
1 UNIOPSS: http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf.
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Concluzie
Există multe alte propuneri din partea EPSU şi a ETUC, a furnizorilor de servicii precum 
CEEP, a multor organizaţii reprezentative ale autorităţilor locale şi a unor organizaţii ale 
societăţii civile precum, Solidar, Reţeaua socială europeană, Platforma socială, REVES, 
BAGFW, AIM, MEPLF, Eurodiaconia, CEDAG, REIF şi Eurocities. Am luat cu atenţie în 
considerare toate aceste opinii. Toate reprezintă concluzii formulate pe baza experienţei 
acestora şi merită o analiză activă şi serioasă într-un mod structurat şi integrat, aceasta fiind 
posibilă prin înfiinţarea grupului operativ propus.

Problemele identificate de furnizori şi de utilizatori necesită soluţii urgente şi, în contextul 
crizei economice şi al crizei şomajului, cetăţenii noştri au o nevoie sporită de acces la servicii 
sociale de interes general de înaltă calitate, iar economiile şi societatea noastră au, de 
asemenea, nevoie de beneficiile care pot fi furnizate de astfel de servicii.


