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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 ДЕС и в член 9 и член 14 от ДФЕС, най-вече 
относно развитието на социална пазарна икономика, конкурентоспособна във 
висока степен, както и насърчаването на социално и териториално сближаване в 
Съюза; в тази връзка подчертава, че е важно да се засили социалното измерение на 
вътрешния пазар чрез по-добро отчитане на спецификите на СУОИ, като се отдаде 
предимство на прагматичен подход, който поставя на първо място достъпността, 
универсалността, качеството и ефективността на услугите;

Придаване на по-висока стойност на политическото значение на СУОИ

2. счита, че поради мястото на тези услуги в Европа, по-специално в контекста на 
икономическа криза, Европейският съюз следва да придаде по-висока стойност на 
значението им; в този контекст призовава Европейската комисия да разгледа идеята 
за създаване на европейска обсерватория на социалните услуги, която да събира 
данни, идващи от различни източници в държавите-членки, и да придава по-висока 
стойност на европейските, националните, регионалните или местните добри 
практики; призовава също така Комисията да актуализира интернет сайта 
"въпроси/отговори относно СУОИ", като го направи достъпен на всички официални 
езици на Съюза; 

Отчитане на икономическото измерение на социалните услуги

3. припомня значението на СУОИ за общата заетост в Съюза 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 
качеството на социалните услуги и подобряване на ефективността им;  счита също 
така, че трябва да се извърши размисъл относно съгласуваността на правилата за 
обществени поръчки и СУОИ, по-специално в областта на нови начини за общо 
управление като например системата IN HOUSE или засилване на критериите за 
качество при избора на постъпилите предложения;  

Определяне на рамка за разполагане на СУОИ

4. подчертава необходимостта от изясняване на правната несигурност, която тежи над 
СУОИ; приветства актуализирането на наръчника за прилагане на правилата в 
областта на държавни помощи, обществени поръчки и вътрешен пазар по 
отношение на СУОИ, публикуван от Европейската комисия; отбелязва 
предложенията, изложени в доклада Monti, по-специално предложенията, визиращи 
използването на член 14 от ДФЕС на секторна основа; счита, че е от съществено 
значение да се направи предложение за прагматичен подход, който позволява 
определянето на истинските затруднения и възможните решения; призовава 
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Комисията, заедно с Европейския парламент 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 в бъдеще; 

5. накрая припомня, че съществува разнообразност на модели за обществени услуги в 
Европа и че вследствие на това зачитането на принципа на субсидиарност следва 
също така да ръководи разсъжденията, които имат за цел да изяснят връзката между 
европейското и националното и местното равнища. 


