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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli az általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló közlemény azon célját, a 
Közösségen belül előmozdítja a szociális szolgáltatások modernizációját, annak 
érdekében, hogy magas színvonalú, biztonságú és hatékonyságú szolgáltatást nyújtson, 
amely a tagállamokon belüli sokféle hagyományon, struktúrán és helyzeten belül 
tiszteletben tartja a vásárlói és felhasználói jogokat, a betegek méltóságát és a határokon 
átnyúló szolgáltatások nyújtásának jogát; kívánatosnak tartja nagyobb jogi biztonság 
nyújtását az általános érdekű szolgáltatások, különösen a szociális szolgáltatások, 
valamint az orvosi és gyógyszeres kezelések számára, amennyiben szükséges egy 
specifikus ágazati európai parlamenti és tanácsi irányelv keretében;

2. rámutat, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások alapvető fontossággal bírnak az 
EU gazdasági, társadalmi és területi kohéziójában, mivel a minden tagállam illetékes 
hatósága által a szubszidiaritás elve alapján meghatározott általános érdekű 
közszolgáltatási kötelességeknek és céloknak tesznek eleget; hangsúlyozza az átláthatóság 
fontosságát a célok meghatározásában, különösen, mivel ezeket a szolgáltatásokat egyre 
nagyobb gyakorisággal harmadik fél nyújtja köz- és magánszféra partnerségek és 
kiszervezés révén, amelyek így nem tartoznak a közösségi jog hatálya alá;

3. úgy véli, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatásokat az EU állampolgárainak 
alapvető jogaként kell kezelni, mivel a mindennapi élet fő szolgáltatásait képezik; ezért 
úgy véli, hogy külön ágazatként kell kezelni, amely főként a szociális integráció és 
hatékonyság elveinek felel meg;

úgy véli, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások nyújtásának szabadságának, 
valamint az érintett szolgáltatók letelepedése szabadságának az egyenlő, általános 
hozzáférés és az ilyen szolgáltatások tagállamok által meghatározott követelményeken 
belüli nyújtásával kapcsolatos igazságos feltételek céljai megvalósításának megbecsülését 
és az ahhoz való hozzájárulást kell magával vonnia.

4. úgy véli, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatásokat az EU állampolgárainak 
alapvető jogaként kell kezelni, mivel a mindennapi élet fő szolgáltatásait képezik; ezért 
úgy véli, hogy külön ágazatként kell kezelni, amely főként a szociális integráció, 
hatékonyság, valamint a pénzügyi fenntarthatóság elveinek felel meg; elismeri ezzel 
kapcsolatban a magánszféra szerepét;

5. hangsúlyozza, hogy az ilyen szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos tulajdonságok 
megfontolásakor az állami szerveknek elsőrendű szempontként kell figyelembe venniük a 
szociális kohézió és a jobb társadalmi integráció abban az esetben történő biztosítását, ha 
a felhasználók gyakran nonprofit szervezeteken keresztül közvetlenül bekapcsolódnak a 
szolgáltatás nyújtásába;

6. ebben az összefüggésben hangsúlyozza, hogy a mindennapi élet kockázatainak 
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kezelésében, például ami az egészséget, vagy a munkahelyi baleseteket stb. érinti, különös 
figyelmet kell szentelni az eltartott személyeknek, akár  életkoruk, akár fogyatékosságuk 
miatt eltartottak;

7. rámutat, hogy egy európai szintű kormányzás biztosíthatja ezen szolgáltatások nyújtását, 
amennyiben a tagállamok biztosítják a következő elveket:

• egyenlő általános hozzáférés;

• teljes területi lefedettség, a megbízhatóan magas színvonalú szolgáltatáshoz elérhető 
áron történő földrajzi és szociális hozzáférés, egységes minőségben;  

• társadalmilag elfogadható engedményes díjszabás a fogyatékkal élők és alacsony 
jövedelmű csoportok számára, valamint a társadalmi kirekesztés ellen harcoló 
mechanizmusok;

• a regionális különbségek elkerülése, valamint a jogbiztonság, átláthatóság és a 
szolgáltatások nyújtásáról szóló keretfeltételeknek való megfelelés biztosítása 
érdekében hozott intézkedések;

8. úgy véli, hogy ezen elvek alapján az illetékes hatóságoknak az esélyegyenlőség elvének 
tiszteletben tartása mellett lehetősége nyílik a szociális szolgáltatások megszervezését 
irányító engedélyezési rendszerek létrehozására.

9. ennek megfelelően további konzultációra és együttműködésre hív fel az általános érdekű 
szociális szolgáltatások céljainak eléréséhez és működéséhez szükséges keret 
létrehozásában érintettek között, tiszteletben tartva irányadó elveiket és értékeiket;
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