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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. mivel az általános érdekű szociális szolgáltatások nem képezik a szerződések külön 
rendelkezéseinek tárgyát, noha az általános érdekű szolgáltatások egyik legfontosabb 
kategóriáját alkotják,

B. mivel ugyanakkor az általános érdekű szociális szolgáltatások hozzájárulnak a Közösség 
feladatainak végrehajtásához az EK-Szerződés 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint, 
különösen a magasabb szintű foglalkoztatás és szociális védelem, az életszínvonal és 
életminőség javítása, az egészségvédelem magasabb szintjének megvalósítása, a férfiak és 
a nők közötti egyenlőség, valamint a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése terén,

C. mivel e téren teljes mértékben alkalmazandó a szubszidiaritás elve, amely lehetővé teszi a 
tagállamok számára saját szociális szolgáltatásaik, azok feladatainak, megszervezésének és 
finanszírozási módjának meghatározását, e lényeges és életfontosságú szolgáltatások 
általános hozzáférhetősége mellett,

D. mivel a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvre irányuló módosított javaslat Európai 
Parlament általi második olvasatban történő elfogadását követően a tagállamok által nem 
gazdasági általános érdekű szolgáltatásokként meghatározott szolgáltatások, vagyis a 
szociális szolgáltatások, mint pl. a szociális lakhatási, gyermekfelügyeleti és családi 
szolgáltatások kikerültek az irányelv alkalmazási köréből;

E. mivel sajátosságaik miatt az általános érdekű szociális szolgáltatások közvetlen hatást 
gyakorolhatnak a szolgáltatások belső piacára, és mivel közvetlenül, de differenciált 
módon hatnak a polgárokra attól függően, hogy melyik társadalmi csoporthoz tartoznak; 
mivel a társadalomban végbemenő változások, többek között a demográfiai változások az 
állami hatóságok erőteljesebb fellépését teszik szükségessé, hogy az ápolási munka fő 
terhe ne háruljon a családokra, és következésképpen a nőkre,

F. mivel a szolgáltatások belső piaca és a versenyszabályok hatással lehetnek az általános 
érdekű szociális szolgáltatások nyújtására, amelyek a társadalmi szerkezet alapvető 
szolidaritási és védelmi szerepét töltik be az Európai Unió egész területén,

1. üdvözli a Bizottság „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása: Az általános 
érdekű szociális szolgáltatások az Európai Unióban” (COM(2006)0177) című 
közleményének kiadását, amelyet már az általános érdekű szolgáltatásokról szóló fehér 
könyvben (COM(2004)0374) is bejelentettek, és amely a szociális szolgáltatásoknak a 
belső piaci szolgáltatásokra vonatkozó módosított irányelv-javaslat alkalmazási köréből 
történő kizárásából ered, amelynek keretében az Európai Parlament második olvasatban 
elfogadta a Tanács közös álláspontját; üdvözli a Bizottság által jóváhagyott, egyrészt a 
tagállamokkal, másrészt az érintett ágazatokkal folytatott sikeres konzultációra irányuló 
erőfeszítéseket, amelynek célja, hogy egyensúlyt találjanak e szolgáltatások sajátos – egy 
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rájuk vonatkozó általános meghatározás alkalmazását időnként megnehezítő – jellemzői,
valamint az átláthatóság, a szabad verseny és a megkülönböztetés-mentesség – az EU-ban 
kötelező erejű – elveinek alkalmazása, illetve a közbeszerzésekre és a koncessziókra 
vonatkozó közösségi jog alkalmazása között;

2. jóváhagyja a Bizottság részéről a szociális szolgáltatások általános érdeket képviselő 
jellegének elismerésére irányuló törekvést; kiemeli, hogy ezen alapvető és létfontosságú 
szolgáltatások különleges szociális védelmi és szolidaritási szerepet töltenek be, melyet 
közvetlenül helyi és regionális csoportok biztosítanak, vagy ezzel egyedi szereplőket 
bíznak meg; úgy véli, hogy e szolgáltatásokat a különböző közigazgatásoknak kell 
garantálni, tekintettel a szociális téren számukra kitűzött célokra;

3. megítélése szerint az EK-Szerződés 16. cikkében és 86. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározottak szerint feladataik sikeres végrehajtását kötelező jelleggel számon kell 
kérni;

4. emlékeztet arra, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatásokra vonatkozó szabályok 
vonatkozásában elfoglalt uniós álláspontnak következetesen egyeznie kell az Unió által a 
WTO-ban folytatott tárgyalások során elfoglalt állásponttal, különösen a szolgáltatások 
kereskedelméről szóló általános megállapodás (GATS) szociális és egészségügyi 
szolgáltatásokat érintő része tekintetében;

5. megállapítja, hogy jelenleg a tagállamok az általános érdekű szociális szolgáltatások 
koncepciója, nyújtása és finanszírozása terén különféle modelleket követnek, mivel annak 
ellenére, hogy a közigazgatások felelősek e szolgáltatásoknak a polgáraik részére történő 
biztosításáért, nem mindig közvetlen ők nyújtják a szolgáltatást;

6. úgy véli, hogy a szubszidiaritás elvét alkalmazva a tagállamok szokásaiknak és 
hagyományaiknak megfelelően minden esetben szabadon határozhatják meg az általános 
érdekű szociális szolgáltatások jellemzőit és feladatait, amelyek az európai szociális 
modell lényegét képezik; ugyanakkor az a véleménye, hogy az egyetemesség, az 
átláthatóság és a hozzáférhetőség hagyományos kitételein túlmenően meg kellene 
határozni ezek felépítését és szervezési módjait is;

7. úgy véli, hogy a tagállamok saját általános érdekű szociális szolgáltatásaik 
meghatározására irányuló jogának összeegyeztethetőnek kell lennie azzal a 
jogbiztonsággal, amely biztosítani tudja a szociális szolgáltatásokat garantáló 
közigazgatások, a szociális szolgáltatások nyújtóinak és felhasználóinak, és az EU egész 
területén élő valamennyi polgár védelmét;

8. úgy véli, hogy az ilyen szolgáltatásokat nyújtó egyes szolgáltatók tevékenységének non-
profit jellegét összeegyeztethetőnek kell tekinteni a Szerződésekben rögzített letelepedési
szabadsággal; azon a véleményen van, hogy tekintettel e szolgáltatások sajátos jellegére,
azt is összeegyeztethetőnek kell tekinteni, ha az említett szociális szolgáltatásokért felelős 
hatóságok kompenzációt fizetnek a szolgáltatást ténylegesen nyújtó szervezeteknek; úgy 
véli, hogy ezeket a kompenzációkat nem kell állami támogatásnak tekinteni, mivel
érvényesül a kompenzációs elv;
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9. úgy véli, e szolgáltatások – fokozódó kereslettel magyarázható – bővülése és új 
szolgáltatások létrehozása új munkahelyek létrejöttét eredményezheti, ami jótékony 
hatással lesz a liszaboni stratégiában meghatározott célok teljesítésére, különösen a női 
munkavállalók szempontjából, egyfelől mivel a szociális szolgáltatások területén a női 
alkalmazottak jelentős számbeli fölényben vannak, másfelől mivel ezek bővülése 
lehetővé teszi a női munkavállalók folyamatos foglalkoztatását és munkaerő-piaci 
jelenlétét;

10. megállapítja, hogy egyes tagállamok tapasztalatai szerint az általános érdekű szociális 
szolgáltatások ágazatának – megfelelő biztosítékok mellett – a verseny számára történő 
megnyitása mind a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés, mind a nyújtott 
szolgáltatások színvonalának javítása szempontjából pozitív eredményeket hozhat;

11. üdvözli annak eshetőségét, hogy a Bizottság kezdeményezi az e szolgáltatásokra 
vonatkozó közösségi szabályok egyértelműbbé tételét, valamint a belső piacon a 
szolgáltatások szabadságával kapcsolatos akadályok és nehézségek felmerülése esetén az 
EU és a tagállamok közötti felelősség-megoszlás meghatározását.
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