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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat in artikel 3, lid 3, van het VEU bepaald is dat de ontwikkeling van de EU 
op een sociale markteconomie stoelt, dat in artikel 14 van het VWEU en in protocol 26 
hiervan erkend wordt dat diensten van algemeen belang onlosmakelijk deel uitmaken van het 
Europees sociaal model en dat het Europees Parlement en de Raad onverminderd de 
bevoegdheid van de nationale, regionale en plaatselijke overheden, de beginselen en de 
voorwaarden ervan moeten vaststellen,

B. overwegende dat sociale diensten van algemeen belang en hun kwaliteit en doeltreffendheid 
van essentieel belang zijn om de doelstellingen van de EU-strategie voor 2020 na te blijven 
streven omdat deze voor de economische groei, de werkgelegenheid en de sociale en 
territoriale samenhang tot positieve resultaten leiden,

1. wijst erop dat de diversiteit tussen de lidstaten van de organisatiemodellen van sociale 
diensten van algemeen belang uit hoofde van het subsidiariteitsbeginsel gerespecteerd moet 
worden; pleit voor de verbreiding van optimale praktijken en kennisoverdracht vanuit de 
lidstaten en regio's die de meeste ervaring met het verlenen van deze diensten hebben 
aangezien dit van cruciaal belang voor hun toekomstige ontwikkeling is;

2. benadrukt de doorslaggevende rol van de regionale en lokale autoriteiten in het kader van de 
sociale dienstverlening en is van mening dat bij de definitie hiervan door de lidstaten 
rekening met hun mening moet worden gehouden;

3. verzoekt de lidstaten om - nu burgers wegens de ernstige economische crisis steeds meer 
beroep op sociale diensten van algemeen belang doen - ervoor te zorgen dat de overheveling 
van bevoegdheden naar regionale of plaatselijke overheden, met de toewijzing van de nodige 
begrotingsmiddelen gepaard gaat;

4. is van oordeel dat sociale diensten van algemene aard vooral in plattelands- en kwetsbare 
regio’s behouden moeten blijven en onderstreept tevens dat sociale diensten van algemene 
aard een cruciale rol spelen als het erom gaat de risico's te beperken dat gedestabiliseerde en 
gemarginaliseerde gemeenschappen buiten de boot vallen;

5. wijst erop dat binnen de sociale diensten van algemeen belang niet-economische activiteiten 
bestaan die niet aan de regels van de interne markt onderworpen zijn en ook niet 
onderworpen mogen worden en die aan de doelstelling van territoriale cohesie van de 
Europese Unie bijdragen;

6. spoort de Commissie aan te reageren op het feit dat degenen die sociale diensten van 
algemene aard verstrekken en organiseren binnen het huidige wetgevingskader behoefte aan 
rechtszekerheid hebben, door gebruik te maken van de lopende herziening van het Monti-
Kroes-pakket om op maat gesneden oplossingen voor sociale diensten te vinden; verzoekt de 
Commissie de openbare autoriteiten een methodologie aan de hand te doen waarmee zij de 
regels van de Europese Unie correct kunnen toepassen;
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7. verzoekt de Commissie na te gaan of territoriale samenwerking op het gebied van sociale 
diensten van algemeen belang haalbaar is om te zijner tijd alle hinderpalen die uit financiële 
voorschriften voortvloeien, uit de weg te ruimen;

8. pleit voor de toepassing van een vrijwillig Europees kwaliteitskader voor sociale diensten 
van algemeen belang;

9. is van mening dat de nationale, regionale en lokale autoriteiten publiek-private 
partnerschappen op het gebied van sociale diensten van algemeen belang moeten uitbreiden 
zodat deze doeltreffender en beter beschikbaar worden.
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