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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât articolul 3 alineatul (3) din TUE prevede dezvoltarea UE întemeiată pe o 
economie socială de piață, iar articolul 14 din TFUE și Protocolul nr. 26 anexat la acesta 
recunosc faptul că serviciile de interes general sunt parte integrantă a modelului social 
european și că este responsabilitatea Parlamentului și a Consiliului să definească 
principiile și condițiile acestora, fără a aduce atingere competențelor autorităților 
naționale, regionale și locale; 

B. întrucât serviciile sociale de interes general (SSIG) și calitatea și eficiența acestora sunt 
esențiale pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și au efecte pozitive în ceea 
ce privește creșterea economică, ocuparea forței de muncă și coeziunea socială și 
teritorială,

1. reamintește faptul că diversitatea modelelor de organizare a SSIG în diferitele state 
membre trebuie să fie respectată în conformitate cu principiul subsidiarității; susține 
diseminarea și schimbul de bune practici și de cunoștințe ale statelor membre sau ale 
regiunilor care au mai multă experiență în furnizarea serviciilor din domeniul SSIG, ca 
mijloc esențial pentru viitoarea dezvoltare a acestora;

2. subliniază rolul crucial al autorităților regionale și locale în furnizarea de servicii sociale, 
fiind necesar ca opiniile lor să fie luate în considerare la definirea acestor servicii de către 
statele membre; 

3. invită statele membre, într-un moment în care cetățenii recurg și mai mult la SSIG din 
cauza crizei economice grave, să se asigure că descentralizarea competențelor în favoarea 
autorităților regionale sau locale este însoțită de resurse bugetare suficiente;

4. subliniază faptul că rolul esențial de structurare și incluziune al SSIG contribuie în mod 
relevant, util și eficient la dezvoltarea tuturor regiunilor, permițând statului și autorităților 
locale sau regionale să joace un rol, utilizând finanțare publică și privată; consideră că 
este deosebit de importantă menținerea acestora în regiunile rurale și vulnerabile și 
subliniază, de asemenea, rolul vital al SSIG în limitarea riscurilor de segregare a 
comunităților marginalizate și fragile;

5. subliniază faptul că SSIG includ activități non-economice care nu fac și nu ar trebui să 
facă obiectul normelor pieței interne și care contribuie la realizarea obiectivului de 
coeziune teritorială al Uniunii Europene;

6. îndeamnă Comisia ia măsuri, în cadrul legislativ actual, pentru a răspunde nevoii de 
certitudine juridică a prestatorilor și organizatorilor de SSIG, profitând de revizuirea în 
curs a pachetului Monti-Kroes, pentru a dezvolta soluții adecvate pentru serviciile sociale; 
solicită Comisiei să pună la dispoziția autorităților publice o metodologie care să 
precizeze modalitățile corecte de aplicare a normelor Uniunii Europene;
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7. solicită Comisiei să studieze fezabilitatea cooperării teritoriale în ceea ce privește SSIG 
pentru a elimina la timp orice obstacole care decurg din regulile de finanțare;

8. sprijină punerea în aplicare a unui cadru european voluntar pentru calitatea SSIG;

9. consideră că autoritățile naționale, regionale și locale ar trebui să extindă aplicarea 
parteneriatelor de tip public-privat în domeniul SSIG pentru a spori eficiența și 
disponibilitatea acestora.
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