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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 so socialne storitve splošnega pomena v celoti del izvajanja 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 socialne in 
teritorialne kohezije Unije; s tem v zvezi poudarja, da je treba okrepiti socialno razsežnost 
notranjega trga z boljšim upoštevanjem posebnosti socialnih storitev splošnega pomena, 
tako da se da prednost pragmatičnemu pristopu, ki na prvo mesto postavlja dostopnost, 
univerzalnost, kakovost in učinkovitost teh storitev;

Vrednotenje političnega pomena socialnih storitev splošnega pomena

2. meni, da bi morala Evropska unija tem storitvam pripisovati večji pomen zaradi mesta, ki 
ga imajo v Evropi, zlasti v okviru gospodarske krize; s tem v zvezi poziva Evropsko 
komisijo, naj preuči zamisel o vzpostavitvi evropske opazovalnice socialnih storitev, ki bi 
združevala informacije iz različnih virov v državah članicah in vrednotila evropske, 
nacionalne, regionalne ali lokalne dobre prakse; nadalje poziva Komisijo, naj posodobi 
spletno mesto „vprašanja in odgovori o socialnih storitvah splošnega pomena“, tako da bo 
na voljo v vseh uradnih jezikih Unije;

Upoštevanje ekonomske razsežnosti socialnih storitev

3. opozarja na pomen socialnih storitev splošnega pomena v celotnem zaposlovanju Unije in 
javnih financah držav članic; meni, da je treba v okviru gospodarske in proračunske krize 
sprejeti uravnotežen pristop, temelječ na ohranjanju kakovosti socialnih storitev in 
izboljšanju njihove učinkovitosti; tako meni, da se je treba razmisleka lotiti ob 
povezovanju pravil o javnih naročilih in socialnih storitev splošnega pomena, zlasti na 
področju novih načinov upravljanja, kot sta IN-HOUSE ali krepitev kvalitativnih meril pri 
izbiri ponudb, podvrženih konkurenci;

Opredeliti okvir, v katerega spadajo socialne storitve splošnega pomena

4. poudarja potrebo po pojasnitvi pravnih negotovosti o socialnih storitvah splošnega 
pomena; pozdravlja posodobitev vodnika o uporabi pravil o državni pomoči, javnih 
naročilih in notranjem trgu za socialne storitve splošnega pomena, ki ga je objavila 
Evropska komisija; je seznanjen s predlogi, predstavljenimi v poročilu Monti, zlasti s 
tistimi za uporabo člena 14 Pogodbe o delovanju EU na sektorski podlagi; meni, da je 
nujno slediti pragmatičnemu pristopu, ki bo omogočil opredelitev resničnih težav in 
mogočih rešitev; poziva Komisijo, naj v povezavi z Evropskim parlamentom in Svetom 
pripravi temeljito študijo o delovanju pilotnega sektorja socialnih storitev splošnega 
pomena, kot je na primer sektor storitev za starejše osebe, ki bo imel v prihodnosti zelo 
pomembno vlogo; 

5. nazadnje opozarja, da obstajajo v Evropi različni modeli javnih storitev in da je 
posledično treba načelo subsidiarnosti upoštevati tudi pri razmisleku, katerega cilj je 
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pojasniti povezavo med evropsko ter nacionalno in lokalno ravnjo. 


