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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че член 3, параграф 3 от ДЕС предвижда, че развитието на ЕС се 
основава на социална пазарна икономика, че с член 4 от ДФЕС и Протокол № 26 
към него се признава, че услугите от общ интерес са неразделна част от европейския 
социален модел, и че се полага на Парламента и на Съвета, без да се накърняват 
правомощията на националните, регионалните и местните органи, да определят 
техните принципи и условия, 

Б. като има предвид, че социалните услуги от общ интерес (СУОИ) и тяхното качество 
и ефективност са от съществено значение за осъществяването на целите на 
стратегията „Европа 2020” и че те имат положително въздействие по отношение на 
икономическия растеж, заетостта и социалното и териториалното сближаване;

1. припомня, че разнообразността на моделите на организация на СУОИ между 
различните държави-членки трябва да бъде спазена по силата на принципа на 
субсидиарност; подкрепя разпространяването и обмена на най-добри практики и 
ноу-хау от онези държави-членки и региони, които имат най-голям опит в 
предоставянето на услуги в областта на СУОИ, като решаващо средство за 
бъдещето им развитие;

2. подчертава решаващата роля на регионалните и местните органи при 
предоставянето на социални услуги, като мнението им трябва да бъде взето предвид 
при дефинирането на тези услуги от страна на държавите-членки; 

3. призовава държавите-членки, в момент, когато гражданите прибягват още повече до 
СУОИ поради сериозната икономическа криза, да гарантират, че 
децентрализирането на властта в полза на регионалните или местните органи е 
съпътствано с достатъчни бюджетни ресурси;

4. подчертава, че принципно структуриращото и приобщаващо естество на СУОИ 
допринася по уместен, резултатен и ефективен начин за развитието на всички 
региони, като дава възможност на държавата и на местните или регионалните 
органи да изпълняват роля, използвайки публично и частно финансиране; счита, че 
запазването им в селските райони и в уязвимите региони е особено важно и 
подчертава също така жизненоважната роля на СУОИ за ограничаването на 
рисковете от изолиране на уязвими и маргинализирани общности;

5. подчертава, че СУОИ включват нестопански дейности, които не са и не трябва да 
бъдат подлагани на правилата на вътрешния пазар и които допринасят за 
постигането на целта за териториално сближаване на Европейския съюз;

6. настоятелно призовава Комисията да отговори на необходимостта от правна 
сигурност за доставчиците и организаторите на СУОИ в контекста на 
съществуващата правна рамка като се възползва от текущото преразглеждане на 
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пакета Monti-Kroes, за да разработи специално пригодени решения за социалните 
услуги; призовава Комисията да предостави на обществените органи методика, 
уточняваща по какъв начин да се прилагат правилно правилата на Европейския 
съюз;

7. призовава Комисията да проучи приложимостта на териториалното сътрудничество 
по отношение на СУОИ, за да отстрани своевременно всички пречки, произтичащи 
от правилата за финансиране;

8. отстоява прилагането на доброволна европейска рамка за качество за СУОИ;

9. счита, че националните, регионалните и местните органи следва да разширят 
прилагането на публично-частни партньорства в областта на СУОИ, за да се 
повиши тяхната ефективност и наличност.
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