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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel az EUSZ 3. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az Európai Unió fejlődése a 
szociális piacgazdaságon alapul, és mivel az EUSZ 14. cikke, illetve a hozzá csatolt 26. 
jegyzőkönyv elismeri, hogy az általános érdekű szolgáltatások az európai szociális modell 
szerves részét képezik, elveiket és feltételeiket pedig az Európai Parlament és a Tanács 
állapítja meg, a nemzeti, regionális és helyi hatóságok hatáskörének sérelme nélkül, 

B. mivel a jó minőségű és hatékony közérdekű szociális szolgáltatások fontosak az Európa 
2020 stratégia céljainak eléréséhez, és pozitív hatást gyakorolnak a gazdasági 
növekedésre, a foglalkoztatásra, valamint a társadalmi és területi kohézióra,

1. emlékeztet arra, hogy a szubszidiaritás elvének megfelelően tiszteletben kell tartani a 
közérdekű szociális szolgáltatások tagállamonként eltérő szerveződési modelljeit;
szorgalmazza a legjobb gyakorlatok és a szakértelem terjesztését és átadását azon 
tagállamok részéről, amelyek az közérdekű szociális szolgáltatások nyújtása terén több 
tapasztalattal rendelkeznek, hiszen e tényezők kulcsfontosságúak a tagállamok jövőbeli 
fejlődése szempontjából;

2. rámutat arra, hogy a regionális és helyi hatóságok döntő szerepet töltenek be a szociális 
szolgáltatások nyújtása terén, és véleményüket figyelembe kell venni e szolgáltatások 
tagállamok általi meghatározásakor; 

3. kéri a tagállamokat, hogy bocsássák rendelkezésre a hatáskörök regionális vagy helyi 
hatóságok javára történő decentralizálásához szükséges költségvetési forrásokat, 
különösen olyan körülmények között, amikor a polgárok a súlyos gazdasági válság miatt 
fokozottan veszik igénybe a közérdekű szociális szolgáltatásokat;

4. hangsúlyozza, hogy a közérdekű szociális szolgáltatások alapvetően struktúraépítő és 
befogadó jellege relevánsan, hasznosan és hatékonyan hozzájárul minden régió 
fejlődéséhez, lehetővé téve az állam és a helyi vagy regionális közösségek számára, hogy 
köz- és magánfinanszírozás felhasználásával tölthessék be szerepüket; úgy véli, hogy a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat különösen fontos fenntartani a vidéki és sérülékeny 
régiókban, és egyúttal hangsúlyozza azok létfontosságú szerepét a széttöredezett és a 
társadalom peremére szorult közösségek szegregációja tekintetében fennálló kockázat 
korlátozása szempontjából is;

5. hangsúlyozza, hogy a közérdekű szociális szolgáltatások között léteznek olyan nem 
gazdasági tevékenységek, amelyekre a belső piac szabályai nem vonatkoznak és nem is 
vonatkozhatnak, és amelyek hozzájárulnak az Európai Unió területi kohéziójára 
vonatkozó célok eléréséhez;

6. felhívja a Bizottságot, hogy a meglévő jogalkotási kereten belül tegye meg a szükséges 
lépéseket a közérdekű szociális szolgáltatásokat nyújtó és szervező szereplők 
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jogbiztonságának garantálása érdekében, felhasználva ennek során például a Monti–
Kroes-csomag jelenleg folyó felülvizsgálatát is a közérdekű szociális szolgáltatásokkal 
kapcsolatos testreszabott megoldások kialakítására; kéri a Bizottságot, hogy bocsásson az 
állami hatóságok rendelkezésére olyan módszertani útmutatót, amely részletesen ismerteti 
az Európai Unió jogszabályainak helyes alkalmazási módjait;

7. kéri a Bizottságot, hogy a finanszírozásra vonatkozó szabályokból fakadó bármely 
akadály időben történő elhárítása érdekében tanulmányozza a területi együttműködés 
lehetőségét a közérdekű szociális szolgáltatások tekintetében;

8. szorgalmazza a közérdekű szociális szolgáltatásokra vonatkozó önkéntes európai 
minőségi keret bevezetését;

9. úgy véli, hogy a nemzeti, regionális és helyi hatóságok kiterjeszthetnék a köz- és 
magánszféra közötti partnerséget a közérdekű szociális szolgáltatásokra annak érdekében, 
hogy növeljék azok hatékonyságát és hozzáférhetőségét.
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