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JAVASLATOK

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

1. komoly kétségei vannak afelől, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós szintű szabályozás tényleges javulást eredményezne-e a polgárok 
számára, illetve e szolgáltatások hatékonyságához vezetne-e;

2. felhívja ezért a Bizottságot, hogy a közleményben említett tanulmány eredményeinek 
felhasználásával készítsen részletes és számadatokkal alátámasztott állásfoglalást arról a 
kérdésről, hogy ténylegesen szükség van-e uniós szintű szabályozásra, valamint egy ilyen 
szabályozás értelméről és céljáról;

3. felkéri a Bizottságot, ismertesse, hogy az általa tervezett lehetséges jogi szabályozáshoz 
milyen jogalapot fog választani; már most felhívja a figyelmet arra, hogy az EK-
Szerződés 16. cikke nem szolgálhat ehhez jogalapul;

4. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a Bizottság által tervezett esetleges 
szabályozás esetében betartsák és alkalmazzák az EK-Szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvet az általános érdekű szociális szolgáltatások terén;

5. kifejezetten hangsúlyozza, hogy hatásköreik és a szubszidiaritás elve alapján egyedül a 
tagállamok határozhatják meg, hogy mi számít általános érdekű szociális szolgáltatásnak;

6. hangsúlyozza, hogy kizárólag a tagállamok és a helyi közösségek hatáskörébe és 
felelőssége alá tartoznak az általános érdekű szociális szolgáltatások megszervezésének, 
finanszírozásának és kialakításának részletei;

7. ezért már most elutasít a Bizottság által esetlegesen tervbe vett minden (vegyes) 
finanszírozást, mivel azt a tagállamok hatáskörébe való beavatkozásnak tartja.
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