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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 SSIG (serviciile sociale de interes general) au o contribuție importantă la 
punerea în aplicare a principiilor enunțate la articolul 3 din Tratatul UE și la articolele 9 și 
14 din Tratatul FUE, în special în ceea ce privește dezvoltarea unei economii sociale de 
piață cu o competitivitate ridicată și promovarea coeziunii sociale și teritoriale a Uniunii; 
subliniază, în acest context, că este important să se consolideze dimensiunea socială a 
pieței interne prin luarea în considerație într-o mai mare măsură a particularităților SSIG, 
privilegiind o abordare pragmatică care plasează pe primul plan accesibilitatea, 
universalitatea, calitatea și eficiența acestor servicii;

Consolidarea importanței politice a SSIG

2. consideră că, având în vedere funcția pe care o îndeplinesc aceste servicii în Europa, mai 
ales într-un context de criză economică, Uniunea Europeană ar trebui să consolideze într-o 
mai mare măsură importanța acestora; invită, în acest context, Comisia Europeană să 
examineze ideea instituirii unui observator european al serviciilor sociale, care să 
reunească informații provenind din diferite surse localizate în statele membre și care să 
valorifice bunele practici la nivel european, național, regional sau local; invită, totodată, 
Comisia să actualizeze site-ul internet „întrebări/răspunsuri privind SSIG”, asigurând 
accesibilitatea acestuia în toate limbile oficiale ale Uniunii; 

Luarea în calcul a dimensiunii economice a serviciilor sociale

3. reamintește importanța 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 
calității serviciilor sociale și pe o ameliorare a eficacității acestora; consideră, astfel, că 
trebuie să se analizeze coerența dintre normele care guvernează achizițiile publice și 
SSIG, în special în ceea ce privește noile modalități de gestiune, cum ar fi gestiunea „in-
house” sau accentuarea criteriilor calitative în alegerea ofertelor prezentate într-o 
procedură concurențială de ofertare; 

Definirea unui cadru în care pot fi situate SSIG

4. subliniază necesitatea de a clarifica incertitudinile juridice care vizează SSIG; aprobă 
actualizarea ghidului referitor la aplicarea în cazul SSIG a normelor care reglementează 
ajutoarele de stat, achizițiile publice și piața internă, publicat de Comisia Europeană; ia act 
de propunerile incluse în raportul Monti, în special de propunerile care vizează utilizarea 
articolului 14 din Tratatul FUE la nivel sectorial; consideră că este esențial să se avanseze 
în continuare 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-pilot al 
SSIG, spre exemplu a sectorului serviciilor destinate persoanelor vârstnice, care va trebui 
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să îndeplinească un rol foarte important în viitor; 

5. reamintește, în final, faptul că există o diversitate de modele de servicii publice în Europa 
și că, în consecință, reflecțiile menite să clarifice legătura dintre nivelul european și 
standardul național și local ar trebui fie ghidate și de respectarea principiului 
subsidiarității. 


