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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. счита, че социалните услуги от общ интерес (СУОИ) участват изцяло в прилагането 
на принципите, обявени в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в 
членове 9 и14 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), най-
вече във връзка с развитието на социална пазарна икономика, конкурентоспособна 
във висока степен, както и насърчаването на икономическо, социално и 
териториално сближаване в Съюза; 

2. в тази връзка подчертава, че е важно да се засили социалното измерение на единния 
пазар и да се отчетат  по-добре спецификите на СУОИ, като се отдаде предимство 
на прагматичен подход, който поставя на първо място достъпността, 
универсалността, справедливостта, качеството и ефективността на услугите; 

3. обръща внимание на разнообразието от модели за обществени услуги в Европа и на 
обстоятелството, че зачитането на принципа на субсидиарност следва да ръководи 
по-нататъшните разсъждения при обсъжданията, които имат за цел да изяснят 
връзката между европейското равнище и националното, регионалното и местното 
равнище;

4. подчертава факта, че СУОИ се развиват непрекъснато в отговор на икономическите, 
социалните, институционалните и технологичните новости; призовава Комисията и 
държавите-членки да продължават процеса на модернизиране на инфраструктурата, 
организацията и финансирането на услугите от общ интерес в светлината на 
непрекъснатите промени, протичащи на вътрешния пазар, и на основните 
потребности на европейските граждани;

Придаване на по-висока стойност на политическото значение на СУОИ

5. счита, че поради мястото на тези услуги в Европа, по-специално в контекста на 
икономическа криза, ЕС следва да признае значението им; в тази връзка призовава 
Комисията да проучи дали една евентуално създадена европейска обсерватория на 
социалните услуги би била подходящ инструмент за събиране на данни, идващи от 
различни източници в държавите-членки, и за придаване на по-висока стойност на 
европейските, националните, регионалните и местните добри практики; 

6. призовава също така Комисията да актуализира интернет сайта „въпроси и отговори 
относно СУОИ“ и да изготви методика, която да е по-добре приспособена към 
органите, осъществяващи обществените услуги, както и към операторите, и да е 
разбираема, пряко приложима и достъпна на всички официални езици на ЕС; 

7. подчертава интереса на доброволната европейска рамка за качество на социалните 
услуги, приета през 2010 г. от Комитета за социална закрила, за едно по-добро 
разбиране на общите концепции по отношение на качеството на СУОИ; очаква 
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изготвянето на дефиниция на общите инструменти за координация с оглед 
оптимизираното използване на тази доброволна рамка и обмена на най-добри 
практики с цел да се определят сравними качествени показатели;

8. призовава Комисията да продължи усилията си за установяване на специфичните 
характеристики на СУОИ и за намиране на общоприемлива дефиниция на услугите 
от общ интерес, като същевременно се зачитат изцяло отговорностите на 
държавите-членки и се вземат предвид различаващите се индивидуални начини, по 
които тези услуги са приспособени в Европа;

Отчитане на икономическото измерение на социалните услуги

9. припомня значението на СУОИ за общата заетост в ЕС и за публичните финанси на 
държавите-членки; счита, че е необходимо, в контекста на икономическа и 
бюджетна криза, да се възприеме балансиран подход, основан на запазването на 
непрекъснатостта и качеството на социалните услуги и подобряването на 
ефективността им; 

10. счита също така, че е необходимо обсъждане на първо място за изясняване на 
понятията и особено  на идеята за „възлагане“, както и на връзката между 
необходимото спазване на правилата за обществени поръчки и СУОИ, по-специално 
в областта на нови начини за управление като например „вътрешно възлагане“ и 
сътрудничество между местни органи, и на второ място за засилване на критериите 
за качество при избора на постъпилите предложения, като се гарантира участието на 
МСП и други организации при равни условия; 

11. обръща внимание, в тази връзка, на правилата за регулиране на конкуренцията за 
доставчиците на услуги и припомня общите принципи в Договора 
(недискриминация, равнопоставено третиране, пропорционалност) за гарантиране 
на лоялна конкуренция между публични и частни предприятия, предоставящи 
СУОИ;

Определяне на рамка за разполагане на СУОИ

12. подчертава необходимостта от изясняване на правната несигурност, която тежи над 
СУОИ; приветства актуализирането на наръчника на Комисията за прилагане на 
правилата в областта на държавните помощи, обществените поръчки и единния 
пазар по отношение на СУОИ, но припомня, че това не е достатъчно, тъй като 
правилата създават проблеми за много от участниците; призовава Комисията да 
опрости правилата; 

13. отбелязва предложенията, изложени в доклада „Monti“, по-специално 
предложенията, визиращи прилагането на член 14 от ДФЕС и Протокол № 26 към 
него; счита, че е от съществено значение да се постигне напредък по отношение на 
един прагматичен подход, който позволява определянето на истинските 
затруднения и възможните решения; призовава Комисията, заедно с Парламента и 
Съвета, да извърши задълбочено проучване относно функционирането на пилотен 
сектор на СУОИ, като например сектора на услугите за възрастни хора, който ще 
трябва да изпълнява много важна роля, тъй като ЕС ще бъде изправен пред 
значителни демографски промени в близкото бъдеще; 
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14. изисква от държавите-членки да гарантират, че публичните и частните предприятия, 
предоставящи СУОИ, отговарят на изискванията за качество; призовава Комисията 
да събере информация относно националните изисквания за качество в допълнение 
към информацията относно добрите практики в държавите-членки;

15. приветства инициативата на Комисията за увеличаване на прозрачността и 
осведомеността в областта на държавните помощи, обществените поръчки, 
публично-частните партньорства и концесиите чрез разработването на инструменти 
за комуникация в областта на социалните услуги; въпреки това посочва, че редица 
въпроси все още остават открити и е необходимо да бъдат приети правила в 
съответствие с потребностите на местните органи и малките доставчици, поради 
което Комисията следва да продължи осигуряването на ясно правно основание и 
информация относно приложението на правилата на ЕС, с цел услугите от общ 
интерес да могат да изпълняват своята мисия и да допринасят за по-добро качество 
на живот на европейските граждани;

16. подчертава важността на по-тясното сътрудничество между доставчиците и 
заинтересованите лица в контекста на СУОИ, както и на по-широкото участие на 
потребителите с оглед на по-доброто определяне на очакванията и повишаване на 
качеството;

17. посочва, че един широк диапазон от социални услуги беше изключен от 
приложното поле на Директивата за услугите на вътрешния пазар; изразява 
надежда, че в близко време Комисията ще изготви баланс относно транспонирането 
на тези мерки за изключване. 
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