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SUGESTII

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

1. consideră că serviciile sociale de interes general (SSIG) au o contribuție importantă la 
punerea în aplicare a principiilor enunțate la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE) și la articolele 9 și 14 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), în special în ceea ce privește dezvoltarea unei economii sociale de 
piață cu o competitivitate ridicată și promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale 
a Uniunii; 

2. subliniază, în acest context, că este important să se consolideze dimensiunea socială a 
pieței interne și să se țină seama într-o mai mare măsură de caracterul special al SSIG, 
privilegiind o abordare pragmatică care plasează pe primul plan accesibilitatea, 
universalitatea, echitatea, calitatea și eficacitatea acestor servicii; 

3. atrage atenția asupra faptul că există o varietate de modele de servicii publice în Europa și 
că respectarea principiului subsidiarității ar trebui să constituie elementul central al 
reflecțiile viitoare din cadrul discuțiilor menite să clarifice legătura dintre nivelul european 
și nivelurile național, regional și local;

4. reamintește faptul că SSIG evoluează în mod constant ca răspuns la noile evoluții 
economice, sociale, instituționale și tehnologice; invită Comisia și statele membre să 
continue procesul de modernizare a infrastructurii, de organizare și de finanțare a 
serviciilor de interes general având în vedere schimbările constante din cadrul pieței 
interne și nevoile esențiale ale cetățenilor europeni;

Promovarea importanței politice a SSIG

5. consideră că, având în vedere locul pe care îl ocupă aceste servicii în Europa, mai ales 
într-un context de criză economică, Uniunea Europeană ar trebui să recunoască importanța 
acestora; solicită astfel Comisia Europeană să examineze ideea instituirii unui observator 
european al serviciilor sociale, care ar reprezenta un instrument adecvat pentru colectarea 
de informații provenind din diferite surse localizate în statele membre și ar promova 
bunele practici la nivel european, național, regional sau local; 

6. solicită Comisiei să actualizeze site-ul internet de întrebări și răspunsuri privind SSIG și să 
elaboreze o metodologie mai bine adaptată autorităților care se ocupă de gestionarea 
serviciilor publice și operatorilor, care să fie cuprinzătoare, aplicabilă în mod direct și 
accesibilă în toate limbile oficiale ale Uniunii; 

7. subliniază interesul, în vederea unei înțelegeri mai bune a conceptelor comune privind 
calitatea SSIG, al cadrului european voluntar pentru calitatea serviciilor sociale adoptat în 
2010 de către Comitetul pentru protecție socială; dorește elaborarea unei definiții a 
instrumentelor de coordonare comune, în vederea optimizării utilizării acestui cadru 
voluntar și a schimbului de bune practici cu scopul de a stabili indicatori de calitate 
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comparabili;

8. invită Comisia să continue să depună eforturi în vederea identificării caracteristicilor 
specifice SSIG și să găsească o definiție general acceptată a serviciilor de interes general, 
respectând în totalitate responsabilitățile statelor membre și luând în considerare 
modalitățile distincte și individuale de adaptare a acestor servicii în întreaga Europă;

Luarea în calcul a dimensiunii economice a serviciilor sociale

9. atrage atenția asupra importanței semnificative a SSIG pentru ocuparea integrală a forței 
de muncă a Uniunii și pentru finanțele publice ale statelor membre; consideră că este 
necesar, într-un context de criză economică și bugetară, să se adopte o abordare 
echilibrată, bazată pe conservarea perenității și a calității serviciilor sociale și pe o 
ameliorare a eficacității acestora; 

10. consideră astfel că sunt necesare dezbateri, în primul rând, pentru clarificarea conceptelor, 
în speciale a noțiunii de delegare, și a raportului dintre respectarea obligatorie a normele 
care guvernează achizițiile publice și SSIG, în special în ceea ce privește noile modalități 
de gestiune, cum ar fi achizițiile interne și cooperarea dintre autoritățile locale, și, în al 
doilea rând, pentru creșterea accentului pus pe criteriile calitative în procesele de 
selecționare a ofertelor, garantând participarea IMM-urilor și a altor organizații în condiții 
de egalitate; 

11. atrage atenția, în acest context, asupra normelor de reglementare a concurenței pentru 
furnizorii de servicii și reamintește principiile generale ale tratatului (nediscriminarea, 
egalitatea de tratament și proporționalitatea) garantarea unor condiții echitabile de 
concurență între întreprinderile publice și societățile private care furnizează SSIG;

Definirea unui cadru pentru SSIG

12. subliniază necesitatea de a clarifica incertitudinile juridice care au un impact asupra SSIG; 
aprobă actualizarea ghidului Comisiei referitor la aplicarea în cazul SSIG a normelor care 
reglementează ajutoarele de stat, achizițiile publice și piața internă, însă reamintește faptul 
că această măsură nu este suficientă, deoarece normele dau naștere unor probleme care 
afectează numeroși actori; solicită Comisiei să simplifice aceste norme; 

13. ia act de propunerile incluse în raportul Monti, în special de cele care vizează aplicarea 
articolului 14 din TFUE și a protocolului nr. 26; consideră că este esențial să se avanseze 
folosind o abordare pragmatică, care să permită identificarea adevăratelor dificultăți și a 
soluțiilor posibile; invită Comisia, în colaborare cu Parlamentul European și cu Consiliul, 
să efectueze un studiu aprofundat privind funcționarea unui sector al SSIG, spre exemplu, 
a sectorului serviciilor destinate persoanelor vârstnice, care va juca un rol major, având în 
vedere schimbările demografice substanțiale cu care UE se va confrunta în viitorul 
apropiat; 

14. solicită statelor membre să garanteze că întreprinderile publice și private care furnizează 
SSIG îndeplinesc cerințele privind calitatea; invită Comisia să colecteze informații privind 
cerințele naționale referitoare la calitate și informații privind bunele practici din statele 
membre;
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15. salută inițiativa Comisiei de a îmbunătăți transparența și sensibilizarea în domeniul 
ajutoarelor de stat, al achizițiilor publice, al parteneriatului public-privat și al 
concesionării prin dezvoltarea de instrumente de comunicare în domeniul serviciilor 
sociale; subliniază totuși că un număr de chestiuni sunt în curs de desfășurare, iar normele 
trebuie adaptate la nevoile autorităților locale și ale micilor furnizori; prin urmare, 
Comisia ar trebui să continue să furnizeze un temei juridic clar și informații privind 
aplicarea normelor UE pentru ca serviciile de interes general să poată să își ducă la 
îndeplinire misiunea și să contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor europeni;

16. subliniază importanța unei cooperări mai strânse între furnizori și părțile interesate în 
contextul SSIG, și a unei implicări sporite a utilizatorilor în vederea îmbunătățirii 
definiției privind așteptările și îmbunătățirea calității.

17. subliniază faptul că o gamă largă de servicii sociale a fost exclusă din domeniul de 
aplicare al Directivei privind serviciile pe piața internă; speră că un bilanț privind 
transpunerea măsurilor de excludere respective va fi elaborat în curând de către Comisie. 
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