
PA\856428SL.doc PE458.568v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

2009/2222(INI)

10. 2. 2011

OSNUTEK MNENJA
Odbora za regionalni razvoj

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o prihodnosti socialnih storitev splošnega pomena
(2009/2222(INI))

Pripravljavec mnenja: Luís Paulo Alves



PE458.568v01-00 2/3 PA\856428SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\856428SL.doc 3/3 PE458.568v01-00

SL

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 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;

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 Komisijo, naj v času, ko se državljani zaradi hude gospodarske krize še bolj 
poslužujejo socialnih storitev splošnega pomena, zagotovi, da bodo države članice, ki z 
decentralizacijo prenašajo pooblastila na regionalne ali lokalne organe, za te storitve 
namenile zadostna proračunska sredstva;

4. poudarja, da socialne storitve splošnega pomena zajemajo negospodarske dejavnosti, za 
katere upravičeno ne veljajo pravila notranjega trga;

5. odločno poziva Komisijo, naj se na pomanjkanje pravne ureditve na področju socialnih 
storitev splošnega pomena odzove z vzpostavitvijo jasne in pravno varne zakonodajne 
ureditve, kot jo želijo vsi zadevni sektorji;

6. podpira vzpostavitev ravni minimalne socialne zaščite v vsej Uniji in izvajanje kakovostne 
prostovoljne evropske ureditve na področju socialnih storitev splošnega pomena.


