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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 EUMSZ 14. cikke, illetve (26.) jegyzőkönyve 
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 közérdekű szociális szolgáltatások a gazdasági növekedésre, a foglalkoztatásra, 
valamint a társadalmi és területi kohézióra gyakorolt pozitív hatásaikra tekintettel 
nélkülözhetetlenek az Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez,

1. emlékeztet arra, hogy a szubszidiaritás elvének megfelelően tiszteletben kell tartani a 
közérdekű szociális szolgáltatások tagállamonként eltérő szerveződési modelljeit;

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. sürgeti a Bizottságot, hogy akkor, amikor a polgárok a súlyos gazdasági válság miatt 
fokozottan veszik igénybe a közérdekű szociális szolgáltatásokat, biztosítsa, hogy a 
hatásköröket a regionális vagy helyi hatóságok javára decentralizáló tagállamok elegendő 
költségvetési forrással támogassák e hatóságokat;

4. hangsúlyozza, hogy a közérdekű szociális szolgáltatások között léteznek olyan nem 
gazdasági tevékenységek, amelyekre a belső piac szabályai nem vonatkoznak és nem is 
vonatkozhatnak;

5. felhívja a Bizottságot, hogy orvosolja a közérdekű szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos 
szabályozás hiányát, és hozzon létre egyértelmű és jogilag biztos jogalkotási keretet, 
ahogyan azt valamennyi érintett ágazat szorgalmazza;

6. támogatja a szociális védelem minimális szintjeinek meghatározását az egész Unióban; 
emellett szorgalmazza a közérdekű szociális szolgáltatásokra vonatkozó önkéntes európai 
minőségi rendszer bevezetését.


