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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker člen 3(3) Pogodbe o Evropski uniji določa, da razvoj EU temelji na socialnem tržnem 
gospodarstvu, člen 14 Pogodbe o delovanju Evropske unije in njen protokol 26 priznavata, 
da so storitve splošnega pomena sestavni del evropskega socialnega modela, Parlament in 
Svet pa morata brez poseganja v pristojnosti nacionalnih, regionalnih ter lokalnih organov 
opredeliti njihova načela in pogoje, 

B. ker so socialne storitve splošnega pomena ter njihova kakovost in učinkovitost bistvene za 
uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020 in pozitivno vplivajo na gospodarsko rast, 
zaposlovanje ter socialno in teritorialno kohezijo,

1. opozarja, da je treba v skladu z načelom subsidiarnosti upoštevati raznolikost 
organizacijskih modelov socialnih storitev splošnega pomena v posameznih državah 
članicah; podpira razširjanje in izmenjavo primerov najboljše prakse ter znanja in izkušenj 
iz tistih držav članic in regij, ki imajo največ izkušenj z zagotavljanjem storitev na 
področju socialnih storitev splošnega pomena, ki je bistveno za njihov prihodnji razvoj;

2. poudarja, da imajo regionalni in lokalni organi odločilno vlogo pri izvajanju socialnih 
storitev, zato bi morale države članice pri opredeljevanju teh storitev upoštevati njihovo 
mnenje; 

3. poziva države članice, naj v času, ko se državljani zaradi hude gospodarske krize še bolj 
poslužujejo socialnih storitev splošnega pomena, zagotovijo, da bodo za prenos pooblastil 
na regionalne ali lokalne organe na podlagi decentralizacije zagotovljena zadostna 
proračunska sredstva;

4. poudarja, da socialne storitve splošnega pomena s bistveno strukturirano in vključujočo 
naravo ustrezno, koristno in učinkovito prispevajo k razvoju vseh regij, saj državam in 
lokalnim ali regionalnim organom omogočajo izvajanje vloge z uporabo javnega in 
zasebnega financiranja; meni, da je ohranjanje teh storitev na podeželju in v ranljivih 
regijah posebej pomembno, ter poudarja, da imajo ključno vlogo pri zmanjševanju 
tveganj za izključevanje ranljivih in marginalnih skupnosti;

5. poudarja, da socialne storitve splošnega pomena zajemajo negospodarske dejavnosti, za 
katere upravičeno ne veljajo pravila notranjega trga in ki prispevajo k cilju teritorialne 
kohezije Evropske unije;

6. odločno poziva Komisijo, naj se v okviru obstoječe zakonodajne ureditve odzove na 
potrebo po pravni gotovosti za ponudnike in organizatorje socialnih storitev splošnega 
pomena, na primer tako, da izkoristi revizijo Kroes-Montijevega svežnja ukrepov za 
oblikovanje prilagojenih rešitev za socialne storitve; Komisijo tudi poziva, naj javnim 
organom priskrbi metodologijo glede pravilnega izvajanja pravil Evropske unije;

7. poziva Komisijo, naj preuči izvedljivost teritorialnega sodelovanja na področju socialnih 
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storitev splošnega pomena, da se odpravijo morebitne ovire, povezane s finančnimi 
določbami;

8. podpira izvajanje prostovoljnega evropskega okvirja kakovosti na področju socialnih 
storitev splošnega pomena;

9. meni, da bi morali nacionalni, regionalni in lokalni organi razširiti uporabo javno-
zasebnih partnerstev na področju socialnih storitev splošnega pomena, da bi bile 
učinkovitejše in bolj razpoložljive.
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