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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) 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;

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 Комисията, в момент, когато гражданите прибягват още повече до СУОИ 
поради сериозната икономическа криза, да гарантира, че държавите-членки, които 
децентрализират органите в полза на регионалните или местните органи, ги 
съпътстват с достатъчни бюджетни ресурси;

4. подчертава, че СУОИ включват нестопански дейности, които не са и не трябва да 
бъдат подлагани на правилата на вътрешния пазар;

5. настоятелно призовава Комисията да отговори на липсата на правила относно 
СУОИ като създаде ясна и сигурна от правна гледна точка законодателна рамка, 
която всички засегнати сектори желаят;

6. отстоява създаването на равнища за минимална социална защита в целия ЕС; 
отстоява също така прилагането на доброволна европейска рамка за качество за 
СУОИ;


