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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 că dezvoltarea UE se bazează 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) 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 conform principiului subsidiarității;
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. solicită Comisiei, într-un moment în care cetățenii recurg și mai mult la SSIG din cauza
crizei economice grave, să se asigure că statele membre care descentralizează
competențele în favoarea autorităților regionale sau locale le acordă resurse bugetare
suficiente;
4. subliniază faptul că SSIG includ activități non-economice care nu fac obiectul, pe bună
dreptate, normelor pieței interne;
5. îndeamnă Comisia să abordeze lipsa reglementărilor cu privire la SSIG prin crearea unui
cadru legislativ clar și sigur din punct de vedere juridic, dorit de toate sectoarele în cauză;
6. pledează pentru stabilirea unor niveluri minime de protecție socială în întreaga UE;
sprijină, de asemenea, punerea în aplicare a unui cadru european voluntar pentru calitatea
SSIG.
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