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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve, kot pristojni odbor, da v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja cilj sporočila o socialnih storitvah splošnega pomena, da se v Skupnosti 
zagotovi pravni okvir za kakovostnejše, varnejše in učinkovitejše opravljanje storitev, s 
spoštovanjem pravic potrošnikov in uporabnikov ter dostojanstva bolnikov pri obstoječi 
raznolikosti tradicij, struktur in razmer v državah članicah;

2. poudarja, da so socialne storitve splošnega pomena bistvene za gospodarsko, socialno in 
ozemeljsko kohezijo v EU, ker izpolnjujejo zahteve javnih storitev ter cilje splošnega 
pomena in nacionalnega socialnega skrbstva, ki jih določijo pristojni organi držav članic v 
skladu z načelom subsidiarnosti;

3. meni, da je treba socialne storitve obravnavati kot temeljne pravice državljanov EU, ker so 
osnovne storitve v vsakdanjem življenju; zato meni, da jih je treba obravnavati kot 
poseben sektor, ki zlasti upošteva načela socialne vključenosti in učinkovitosti;

4. poudarja, da morajo javni organi pri temeljnem vrednotenju značilnosti opravljanja takih 
storitev upoštevati prednosti zagotavljanja socialne kohezije in večje socialne 
vključenosti, kadar so uporabniki neposredno vključeni v opravljanje storitev prek 
nepridobitnih organizacij;

5. poudarja, da mora upravljanje na evropski ravni zagotoviti, da države članice pri 
opravljanju teh storitev upoštevajo naslednja načela: 

• enak splošen dostop;

• vključitev celotnega ozemlja ter geografska in socialna dostopnost do zanesljivih 
storitev visoke kakovosti po dostopnih cenah in enotnih standardih kakovosti; 

• družbeno sprejemljivi popusti za invalidne osebe in skupine z nizkimi dohodki ter 
mehanizmi za boj proti socialni izključenosti;

• ukrepi za preprečevanje regionalnih razlik, zagotovitev pravne varnosti, preglednosti 
in skladnosti z okvirnimi pogoji za opravljanje storitev;

6. meni, da morajo pristojni organi v skladu s temi načeli svobodno določiti sistem 
dovoljevanja v zvezi z dostopom do organizacije socialnih storitev, ob hkratnem 
upoštevanju načela nediskriminacije.


