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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da imajo socialne storitve splošnega pomena pomembno vlogo pri izvajanju načel, 
določenih v členu 3 Pogodbe EU ter členih 9 in 14 Pogodbe o delovanju EU, zlasti v zvezi 
z razvojem visoko konkurenčnega socialnega tržnega gospodarstva in pospeševanjem 
ekonomske, socialne in teritorialne kohezije Unije; 

2. s tem v zvezi poudarja, da je treba okrepiti socialno razsežnost enotnega trga z večjim 
upoštevanjem posebnosti socialnih storitev splošnega pomena, tako da se da prednost 
pragmatičnemu pristopu, ki na prvo mesto postavlja dostopnost, univerzalnost, pravičnost, 
kakovost in učinkovitost teh storitev; 

3. opozarja, da obstajajo v Evropi različni modeli javnih storitev in da mora imeti 
upoštevanje načela subsidiarnosti osrednje mesto pri razmisleku, katerega cilj je pojasniti 
povezavo med evropsko ter lokalno, regionalno in nacionalno ravnjo;

4. poudarja, da se socialne storitve splošnega pomena nenehno razvijajo glede na 
gospodarske, socialne, institucionalne in tehnološke spremembe; poziva Komisijo in 
države članice, naj nadaljujejo proces modernizacije infrastrukture, organizacije in 
financiranja storitev splošnega pomena glede na nenehno spreminjanje notranjega trga in 
osnovnih potreb državljanov EU;

Vrednotenje političnega pomena socialnih storitev splošnega pomena

5. meni, da bi morala Evropska unija priznati pomen teh storitev zaradi vloge, ki jo imajo v 
Evropi, zlasti v času gospodarske krize; s tem v zvezi poziva Komisijo, naj preuči, ali bi 
bila evropska opazovalnica socialnih storitev, če bi bila vzpostavljena, primerno orodje za 
zbiranje informacij iz različnih virov v državah članicah in za širitev dobre prakse na 
evropski, nacionalni, regionalni ali lokalni ravni; 

6. nadalje poziva Komisijo, naj posodobi spletno mesto „vprašanja in odgovori o socialnih 
storitvah splošnega pomena“ in poleg tega za organe, ki organizirajo socialne storitve, in 
izvajalce pripravi bolj prilagojeno metodologijo, ki bo razumljiva, neposredno uporabna 
in na voljo v vseh uradnih jezikih Unije; 

7. poudarja pomen Prostovoljnega evropskega okvira kakovosti za socialne storitve, ki ga je 
leta 2010 sprejel odbor za socialno zaščito, za boljše razumevanje skupnih konceptov 
kakovosti socialnih storitev splošnega pomena; želi, da se opredelijo skupni instrumenti 
usklajevanja, da bi se optimizirala uporaba tega prostovoljnega okvira in izmenjale 
najboljše prakse, da bi tako določili primerljive kazalnike kakovosti;

8. poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva, da bi opredelila posebne značilnosti socialnih 
storitev splošnega pomena in našla skupno sprejeto opredelitev storitev splošnega pomena 
ob popolnem spoštovanju odgovornosti držav članic in ob upoštevanju različnih in 
individualnih načinov oblikovanja teh storitev v Evropi;
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Upoštevanje ekonomske razsežnosti socialnih storitev

9. opozarja na pomen socialnih storitev splošnega pomena v celotnem obsegu zaposlovanja v 
Uniji in javnih financah držav članic; meni, da je treba v okviru gospodarske in 
proračunske krize sprejeti uravnotežen pristop, temelječ na ohranjanju kontinuitete in 
kakovosti socialnih storitev in izboljšanju njihove učinkovitosti; 

10. meni, da se je treba najprej lotiti razmisleka o razjasnitvi konceptov, zlasti glede pojma 
pooblaščanja, ter o razmerju med potrebno skladnostjo s pravili o javnih naročilih in 
socialnimi storitvami splošnega pomena, zlasti na področju načinov upravljanja, kot so 
interna naročila in sodelovanje med lokalnimi organi, nato pa še razmisleka o večjem 
poudarku na kvalitativnih merilih pri izbiri ponudb, s čimer bi zagotovili enake pogoje za 
mala in srednje podjetja ter druge organizacije; 

11. pri tem opozarja na predpise glede konkurence, ki veljajo za ponudnike storitev, in 
izpostavlja splošna načela Pogodbe (nediskriminacija, enaka obravnava, sorazmernost) za 
zagotovitev poštene konkurence med javnimi in zasebnimi podjetji, ki nudijo socialne 
storitve splošnega pomena;

Opredelitev okvira, v katerega sodijo socialne storitve splošnega pomena

12. poudarja, da je treba pojasniti pravne negotovosti o socialnih storitvah splošnega pomena; 
pozdravlja posodobitev vodnika Komisije o uporabi pravil o državni pomoči, javnih 
naročilih in enotnem trgu za socialne storitve splošnega pomena v EU, vendar opozarja, 
da to ni dovolj, ker pravila povzročajo težave številnim akterjem; poziva Komisijo, naj 
pravila poenostavi; 

13. je seznanjen s predlogi, predstavljenimi v poročilu Monti, zlasti s tistimi glede izvajanje 
člena 14 Pogodbe o delovanju EU in Protokola št. 26; meni, da je nujno treba slediti 
pragmatičnemu pristopu, ki bo omogočil opredelitev resničnih težav in mogočih rešitev; 
poziva Komisijo, naj v sodelovanju z Evropskim parlamentom in Svetom izvede temeljito 
študijo o delovanju sektorja socialnih storitev splošnega pomena, kot je na primer sektor 
storitev za starejše osebe, ki bo imel zelo pomembno vlogo, saj se bo Evropska unija v 
prihodnosti soočala z velikimi demografskimi spremembami; 

14. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo javna in zasebna podjetja, ki zagotavljajo 
socialne storitve splošnega pomena, izpolnjevala zahteve glede kakovosti; poziva 
Komisijo, naj zbere informacije o nacionalnih predpisih glede kakovosti in o dobrih 
praksah v državah članicah;

15. pozdravlja pobudo Komisije za spodbujanje večje preglednosti in ozaveščenosti na 
področju državne pomoči, javnih naročil, javno-zasebnih partnerstev in koncesij z 
razvijanjem komunikacijskih orodij na področju socialnih storitev; vendar izpostavlja, da 
ostaja več vprašanj nerešenih in da je treba pravila prilagoditi potrebam lokalnih oblasti in 
malih ponudnikov storitev, zato bi morala Komisija še naprej zagotavljati jasno pravno 
osnovo in informacije o izvajanju pravil EU, da lahko storitve splošnega pomena dosežejo 
svoj namen in prispevajo k izboljšanju življenja državljanov EU;

16. poudarja pomen tesnejšega sodelovanja med ponudniki storitev in zainteresiranimi 
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stranmi s področja socialnih storitev splošnega pomena ter večje udeležbe uporabnikov, 
da bi se natančneje opredelila pričakovanja in izboljšala kakovost;

17. opozarja na izključenost velikega dela socialnih storitev iz področja uporabe direktive o 
storitvah na notranjem trgu; upa, da bo Komisija kmalu pripravila pregled prenosa teh 
določb o izvzetju. 
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