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Módosítás: 1
3. bevezető hivatkozás

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára és különösen annak 34. és 36. cikkeire,

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Milan Cabrnoch

Módosítás: 2
4. bevezető hivatkozás

törölve

Or. cs
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Módosítás, előterjesztette:Anja Weisgerber

Módosítás: 3
A. preambulumbekezdés

A. mivel az általános érdekű szociális szolgáltatások (ÁÉSzSz) alkotják az európai 
szociális modellt a tagállamokban (törlés), továbbá garantálják a társadalmi békét és 
az Európai Unió gazdasági, területi és társadalmi kohézióját (törlés), valamint a 
lisszaboni stratégia célkitűzéseinek elérését szolgálóeszközök egyikét jelentik,

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Bernard Lehideux

Módosítás: 4
A. preambulumbekezdés

A. mivel az általános érdekű szociális szolgáltatások (ÁÉSzSz) az európai szociális 
modell egyik alappillérét, továbbá a (törlés) az Európai Unió gazdasági, területi és 
társadalmi kohéziója egyik lényeges elemét alkotják, valamint a lisszaboni stratégia 
célkitűzéseinek elérését szolgálóeszközök egyikét,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Jean Louis Cottigny

Módosítás: 5
B. preambulumbekezdés

B. mivel egyébként e főként a szociális gazdaság szereplői által nyújtott szolgáltatások 
célja megosztott értékek európai szintű megvalósítása, melyek közé tartozik többek 
között a társadalmi igazságosság, az egyenlőség, a szolidaritás, a demokrácia és a 
szabadság fejlesztése, és mivel az ÁÉSzSz legvégső célja a polgárok alapvető 
jogainak biztosítása és az emberi méltóság tiszteletben tartása,

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Harlem Désir

Módosítás: 6
B. preambulumbekezdés

B. mivel egyébként e főként a szociális gazdaság szereplői által nyújtott szolgáltatások 
célja megosztott értékek európai szintű megvalósítása, melyek közé tartozik többek 
között a társadalmi igazságosság, az egyenlőség, a szolidaritás, a demokrácia és a 
szabadság fejlesztése, és mivel az ÁÉSzSz legvégső célja a polgárok alapvető 
jogainak biztosítása és az emberi méltóság tiszteletben tartása,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Françoise Castex, Alain Hutchinson

Módosítás: 7
B. preambulumbekezdés

B. mivel egyébként e főként a szociális gazdaság szereplői által nyújtott szolgáltatások 
célja megosztott értékek európai szintű megvalósítása, melyek közé tartozik többek 
között a társadalmi igazságosság, az egyenlőség, a szolidaritás, a demokrácia és a 
szabadság fejlesztése, és mivel az ÁÉSzSz legvégső célja a polgárok alapvető 
jogainak biztosítása és az emberi méltóság tiszteletben tartása,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Bernard Lehideux

Módosítás: 8
B. preambulumbekezdés

B. mivel egyébként e főként a szociális gazdaság szereplői által nyújtott szolgáltatások 
célja megosztott értékek európai szintű megvalósítása, melyek közé tartozik többek 
között a társadalmi igazságosság, az egyenlőség, a szolidaritás, a demokrácia és a 
szabadság fejlesztése, és mivel az ÁÉSzSz legvégső célja a polgárok alapvető 
jogainak biztosítása és az emberi méltóság tiszteletben tartása,

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 9
B. preambulumbekezdés

B. mivel egyébként e szolgáltatások célja megosztott értékek európai szintű 
megvalósítása, melyek közé tartozik többek között a társadalmi igazságosság, az 
egyenlőség, a szolidaritás, a demokrácia és a szabadság fejlesztése, és mivel az 
ÁÉSzSz legvégső célja a polgárok alapvető jogainak biztosítása és az emberi méltóság 
tiszteletben tartása; mivel aszimmetrikus helyzet jöhet létre az ÁÉSzSz-szolgáltatók 
és a szolgáltatást igénybevevők között, tekintve, hogy számos igénybevevő sebezhető, 
illetve az ÁÉSzSz-tól függő helyzetben van; mivel ennélfogva az ÁÉSzSz-oknak a 
jogokon alapuló megközelítés elvének kell megfelelniük,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Joel Hasse Ferreira

Módosítás: 10
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel az utóbbi évtizedek során az európai polgárok igénye a közszolgáltatások iránt 
nőtt, a társadalom közhatalmi feladatokat illető új szükségleteinek és elvárásainak 
következtében, a jóléti állam keretében,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Harlem Désir

Módosítás: 11
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel az ÁÉSzSz-ok egyre növekvő szerepet játszanak az európai szociális 
modellben, a demográfiai és családi struktúrák változása, illetve különösen az 
időseket és a gyermekgondozást érintő új szolgáltatások szükségessége 
következtében,

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 12
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel az EK-Szerződés 136. cikkének megfelelően a közösségi jog kapcsolódik az 
Európa Tanács Európai Szociális Chartájához, és ezáltal az egészség védelméhez, a 
társadalombiztosításhoz és a szociális és egészségügyi ellátáshoz fűződő joghoz,

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 13
C. preambulumbekezdés

C. mivel az ÁÉSzSz-ok (törlés) a pozitív külső hatások, vagyis a gazdasági növekedés, a 
jólét, a foglalkoztatás és a társadalmi kohézió forrásai, és e szolgáltatásokat gyakran a 
szociális gazdaság szereplői nyújtják,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 14
Ca. preambulumbekezdés (új)

Ca. mivel az ÁÉSzSz-ok természetüknél fogva non-profit jellegűek és az emberi méltóság 
megőrzését célozzák,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Maria Matsouka

Módosítás: 15
D. preambulumbekezdés

D. mivel az ÁÉSzSz-ok biztosítása dinamikus környezetben történik, amelyhez 
folyamatosan alkalmazkodniuk kell a magas színvonalú minőség és hatékonyság 
fenntartása céljából, anélkül, hogy a verseny szabályainak, illetve a piaci spekulatív 
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mechanizmusoknak megfelelnének,

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Joel Hasse Ferreira

Módosítás: 16
Da. preambulumbekezdés (új)

Da. mivel az európai társadalom jelenleg olyan társadalmi és gazdasági kihívásokkal néz 
szembe, mint például a globalizáció, a demográfiai változások, a technológiai
fejlődés, az ipari változások, a migráció, valamint a családi és szakmai struktúra 
változásai. Mivel e téren az ÁÉSzSz-ok felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújtanak 
az említett kihívások meghaladásában,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 17
Da. preambulumbekezdés (új)

Da. mivel a szociális szolgáltatások tekintetében az emberi méltóság tiszteletben tartása
központi szempont, valamint e szolgáltatások jellegüknél fogva ezt a célt szolgálják, 
és ezáltal összetett kontextusban helyezkednek el, vagyis nem szemlélhetők 
elkülönült módon,

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Patrizia Toia

Módosítás: 18
Da. preambulumbekezdés (új)

Da. mivel az utóbbi évek során az ÁÉSzSz-ok jelentős fejlődésen estek át, az olyan új 
szociális és termelési szervezési formáknak köszönhetően, mint a szociális 
szövetkezetek, a szociális célú társaságok, a közös érdekű együttműködési 
társaságok és a szociális vállalkozások,

Or. it
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Módosítás, előterjesztette:Maria Matsouka

Módosítás: 19
E. preambulumbekezdés

E. mivel az alapvető szociális szolgáltatások rendelkezésre állása jelentős mértékben 
eltér az egyes tagállamokban; mivel mindamellett el kell ismerni és működtetni kell
bizonyos szociális szolgáltatásokat, hiszen éppen ezek alkotják az európai szociális 
modell magját, vagyis azok az Unió egész területén biztosítani kell a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió garantálása céljából,

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 20
Ea. preambulumbekezdés (új)

Ea. mivel el kell ismerni, hogy bizonyos ÁÉSzSz-szolgáltatók létfontosságú 
szolgáltatásokat nyújtanak a civil társadalom számára, anélkül, hogy ezzel az állam 
megbízta volna azokat,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Maria Matsouka

Módosítás: 21
F. preambulumbekezdés

Nem érinti a magyar nyelvű változatot.

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Elisabeth Schroedter

Módosítás: 22
Fa. preambulumbekezdés (új)

Fa. mivel a fent említett közleményében található elvi jelentőségű tényeknek 
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megfelelően a Bizottság abból az elvből indul ki, hogy minden szociális szolgáltatás 
részletesebb – különösen annak célját illető – vizsgálat nélkül „gazdasági 
tevékenységnek” minősül az EK-Szerződés 43. és 49. cikke értelmében; mivel a 
szociális szolgáltatások lényegüket tekintve szociális célkitűzésekre irányulnak, az 
EK-Szerződés 86. cikkének (2) bekezdését nem veszik kellőképpen figyelembe,

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Anja Weisgerber

Módosítás: 23
H. preambulumbekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Harald Ettl

Módosítás: 24
H. preambulumbekezdés

H. mivel következésképpen a szóbanforgó alapfogalmak és az ÁÉSzSz működésére 
vonatkozó jogi környezet egyértelművé tétele halaszthatatlan és nélkülözhetetlen, 
különösen az általános érdek elvének, és a versenyre és az állami támogatásokra 
vonatkozó normák megvilágítása,

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Bernard Lehideux

Módosítás: 25
H. preambulumbekezdés

H. mivel következésképpen a szóbanforgó alapfogalmak és az ÁÉSzSz működésére 
vonatkozó jogi keret egyértelművé tétele halaszthatatlan és nélkülözhetetlen, 
különösen az általános érdek elvének, és a versenyre és az állami támogatásokra 
vonatkozó, azokra alkalmazható vagy nem alkalmazható normák megvilágítása, ,

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Maria Matsouka

Módosítás: 26
H. preambulumbekezdés

H. mivel következésképpen a szóbanforgó alapfogalmak és az ÁÉSzSz működésére 
vonatkozó jogi keret egyértelművé tétele halaszthatatlan és nélkülözhetetlen, 
különösen az általános érdek elvének, és a versenyre és az állami támogatásokra 
vonatkozó normák megvilágítása, elkerülendő az ÁÉSzSz szociális jellegének 
megsértését,

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Joel Hasse Ferreira

Módosítás: 27
Ha. preambulumbekezdés (új)

Ha. mivel minden, az ÁÉSzSz-re vonatkozó szabályozásnál figyelembe kell venni a 
szubszidiaritás elvéből következő korlátokat, amelyek következtében a tagállami 
hatóságok szabadon határozhatják meg ,szervezhetik és finanszírozhatják az 
ÁÉSzSz-t, olyan módon, amelyet a legmegfelelőbbnek ítélnek, illetve az arányosság 
elvéből következő korlátokat; ugyanakkor azonban vannak olyan közös, európai 
szintű értékek, amelyeket az ÁÉSzSz szabályozásakor mindenkinek tiszteletben kell 
tartania,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Françoise Castex

Módosítás: 28
Ia. preambulumbekezdés (új)

Ia. mivel a szociális szolgáltatások többek között egy sajátos, non-profit szolgáltatási 
ágazatot határoznak meg, amely nem a piac és a verseny logikája alapján működik, 
el kell ismerni a szociális és szolidáris gazdaság ágazatát, amelynek szereplői sajátos 
jogállást élveznek,

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 29
Ia. preambulumbekezdés (új)

Ia. mivel az Európai Közösségek Bírósága megállapította, hogy a szabadságkorlátozó 
intézkedések akkor igazolhatók, ha azok indoka közérdeken alapuló kényszerítő 
indok, valamint ha arányosak; mivel e közérdeken alapuló kényszerítő indokok 
között megtalálható a szociális védelmi rendszerek pénzügyi stabilitásának 
fenntartása, a szociális szolgáltatások nyújtásának biztonsága és e szolgáltatások 
minőségének biztosítása,

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 30
Ib. preambulumbekezdés (új)

Ib. mivel a szociális szolgáltatási tevékenységek nagy mértékben az önkéntes 
kötelezettségvállalásoktól és az adományoktól függenek, ami e szolgáltatások 
jellegzetessége, és még abban az esetben sem lehet e szolgáltatásokat a kölcsönösség 
elve alá besorolni, amennyiben azok tekintetében az adókat levonják, olyan 
tevékenységekről van szó, amelyek a társadalmi szolidaritás elvén alapulnak,

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Iles Braghetto

Módosítás: 31
J. preambulumbekezdés

J. mivel az ÁÉSzSz ágazata egyre több embernek ad munkát, mivel az ágazatban a 
foglalkoztatás növekedése magasabb, mint más ágazatokban és a nők aránya magas, 
mivel a szakmai rugalmasság érdekes modelljeit tartalmazza, például a részmunkaidős 
munkavégzést, a rugalmas munkaidőt vagy az önkéntességet, melyeket elő kell 
mozdítani és a munkajog keretében megfelelően védeni kell; (törlés),

Or. de
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Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 32
J. preambulumbekezdés

J. mivel az ÁÉSzSz ágazata egyre több embernek ad munkát, mivel az ágazatban a 
foglalkoztatás növekedése magasabb, mint más ágazatokban és a nők aránya magas, 
mivel a szakmai rugalmasság érdekes modelljeit tartalmazza, például a részmunkaidős 
munkavégzést, a rugalmas munkaidőt vagy az önkéntességet, melyeket elő kell 
mozdítani és a munkajog keretében megfelelően védeni kell; mivel ezenkívül az 
ÁÉSzSz ágazatban vannak aggodalomra okot adó esetek a szakmai bizonytalanság 
terén, melyeket le kell küzdeni, figyelmet fordítva arra, hogy az ÁÉSzSz ágazataiban 
dolgozó valamennyi személy megfelelő munkajogi védelemben részesüljön,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Ana Mato Adrover

Módosítás: 33
J. preambulumbekezdés

J. mivel az ÁÉSzSz ágazata egyre több embernek ad munkát, mivel bizonyos 
országokban az ágazatban a foglalkoztatás növekedése magasabb, mint más 
ágazatokban és a nők aránya magas, mivel a szakmai rugalmasság érdekes modelljeit 
tartalmazza, például a részmunkaidős munkavégzést, a rugalmas munkaidőt vagy az 
önkéntességet, melyeket elő kell mozdítani és a munkajog és a társadalombiztosítás 
keretében megfelelően védeni kell; mivel ezenkívül az ÁÉSzSz ágazatban vannak 
aggodalomra okot adó esetek a szakmai bizonytalanság terén, melyeket el kell kerülni,

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Françoise Castex

Módosítás: 34
J. preambulumbekezdés

J. mivel az ÁÉSzSz ágazata egyre több embernek ad munkát, mivel az ágazatban a 
foglalkoztatás növekedése magasabb, mint más ágazatokban és a nők aránya magas, 
mivel a fizetett és nem fizetett szakmai tevékenység érdekes modelljeit tartalmazza. Az 
önkéntes munka különböző formáit el kell ismerni és értékelni kell. A
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részmunkaidős munkavégzést és a rugalmas munkaidőt elő kell mozdítani és a 
munkajog keretében megfelelően védeni kell; mivel ezenkívül az ÁÉSzSz ágazatban 
vannak aggodalomra okot adó esetek a szakmai bizonytalanság terén, melyeket el kell 
kerülni,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Harlem Désir

Módosítás: 35
J. preambulumbekezdés

J. mivel az ÁÉSzSz ágazata egyre több embernek ad munkát, mivel az ágazatban a 
foglalkoztatás növekedése magasabb, mint más ágazatokban és a nők aránya magas, 
mivel a szakmai rugalmasság érdekes modelljeit tartalmazza, például az önkéntes
részmunkaidős munkavégzést, a rugalmas munkaidőt vagy az önkéntességet, melyeket 
elő kell mozdítani és a munkajog keretében megfelelően védeni kell; mivel ezenkívül 
az ÁÉSzSz ágazatban vannak aggodalomra okot adó esetek a szakmai bizonytalanság 
terén, melyeket el kell kerülni és amelyekre a szociális párbeszéd keretében 
megoldást kell találni,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Harald Ettl

Módosítás: 36
J. preambulumbekezdés

J. mivel az ÁÉSzSz ágazata egyre több embernek ad munkát, mivel az ágazatban a 
foglalkoztatás növekedése magasabb, mint más ágazatokban és a nők aránya magas, 
mivel gyakran atipikus munkavégzési formákat tartalmaz, például a részmunkaidős 
munkavégzést, a rugalmas munkaidőt és többek között az önkéntességet, melyeket elő 
kell mozdítani és a munkajog keretében megfelelően védeni kell; mivel ezenkívül az 
ÁÉSzSz ágazatban vannak aggodalomra okot adó esetek a szakmai bizonytalanság 
terén, melyeket el kell kerülni, ,

Or. de
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Módosítás, előterjesztette:Joel Hasse Ferreira

Módosítás: 37
Ja. preambulumbekezdés (új)

Ja. mivel a szociális párbeszéd egyike az ÁÉSzSz minőségi javítása elengedhetetlen 
eszközeinek, valamennyi megfelelő szintű hatóságnak, a munkavállalók és a 
vállalkozások képviselőinek, a nem kormányzati szervezeteknek és a civil társadalom 
egyéb képviselőinek, valamint a szolgáltatások igénybevevőinek is részt kell venniük 
abban,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Joel Hasse Ferreira

Módosítás: 38
Jb. preambulumbekezdés (új)

Jb. mivel a Közösség által kötött nemzetközi szerződéseknek és az azokból fakadó 
kötelezettségeknek összhangban kell állniuk a Közösség normáival és belső
politikáival. Mivel az ÁÉSzSz-ok jellegzetességeit megfelelően figyelembe kell venni 
az olyan nemzetközi kereskedelmi szerződésekben, mint a GATS és a WTO,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Milan Cabrnoch

Módosítás: 39
preambulumbekezdés

törölve

Or. cs

Módosítás, előterjesztette:Harald Ettl

Módosítás: 40
K. preambulumbekezdés

törölve
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Or. de

Módosítás, előterjesztette:Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 41
K. preambulumbekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 42
K. preambulumbekezdés

K. mivel az egészségügyi szolgáltatások, melyeket az említett bizottsági közlemény 
kizár, szintén ÁÉSzSz-ok vagyis ugyanazon jellemzőkkel és célokkal rendelkeznek; 
elismervén ugyanakkor sajátos jellegüket a szervezeti összetettség (törlés) 
tekintetében,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Harlem Désir

Módosítás: 43
K. preambulumbekezdés

K. mivel az egészségügyi szolgáltatások, melyeket az említett bizottsági közlemény 
kizár, szintén ÁÉSzSz-ok vagyis ugyanazon jellemzőkkel és célokkal rendelkeznek; 
elismervén ugyanakkor sajátos jellegüket a szervezeti összetettség és az azon
tagállamok közigazgatásaira nehezedő pénzügyi teher tekintetében, amelyek szélesebb 
körű közegészségügyi politikákat valósítanak meg,

Or. fr



AM\629928HU.doc 15/61 PE 378.585v01-00

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette:Ana Mato Adrover

Módosítás: 44
K. preambulumbekezdés

K. mivel az egészségügyi szolgáltatások, melyeket az említett bizottsági közlemény 
kizár, szintén ÁÉSzSz-ok vagyis részben ugyanazon jellemzőkkel és célokkal 
rendelkeznek; elismervén ugyanakkor sajátos jellegüket a szervezeti összetettség és a 
tagállamok közigazgatásaira nehezedő pénzügyi fenntarthatóság tekintetében,

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Maria Matsouka

Módosítás: 45
K. preambulumbekezdés

K. mivel az egészségügyi szolgáltatások, melyeket az említett bizottsági közlemény 
kizár, szintén ÁÉSzSz-ok vagyis ugyanazon jellemzőkkel és célokkal rendelkeznek; 
elismervén ugyanakkor sajátos jellegüket (törlés) a tagállamok közigazgatásaira 
nehezedő pénzügyi részvétel összetettsége tekintetében,

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 46
(1) bekezdés

1. megelégedéssel fogadja a Bizottság kezdeményezését, amely illeszkedik az általános 
érdekű szolgáltatásokról szóló fehér könyv megvalósításába, és célja e 
szolgáltatásoknak egy saját fogalmi és törvényi keret biztosítása; (törlés)

Or. en



PE 378.585v01-00 16/61 AM\629928HU.doc

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette:Anja Weisgerber

Módosítás: 47
(1) bekezdés

1. megelégedéssel fogadja a Bizottság kezdeményezését, amely illeszkedik az általános 
érdekű szolgáltatásokról szóló fehér könyv megvalósításába, és célja e szolgáltatások 
számára egy saját fogalmi és törvényi keret biztosítása; mivel mindamellett a 
Bizottság említett közleménye nem ad megfelelő felvilágosítást az ÁÉSzSz 
besorolásáról és meghatározásáról, valamint mivel későbbre halasztja az ezekre 
alkalmazandó jogi keretről szóló döntéshozatalt;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Maria Matsouka

Módosítás: 48
(1) bekezdés

1. megelégedéssel fogadja a Bizottság kezdeményezését, amely illeszkedik az általános 
érdekű szolgáltatásokról szóló fehér könyv megvalósításába, és célja e 
szolgáltatásoknak egy saját fogalmi és törvényi keret biztosítása; mivel mindamellett a 
Bizottság említett közleménye nem ad megfelelő felvilágosítást az ÁÉSzSz 
besorolásáról és meghatározásáról, valamint mivel későbbre halasztja az ezekre 
alkalmazandó jogi keretről szóló döntéshozatalt; sajnálattal veszi ugyanakkor 
tudomásul, hogy a Bizottság közleménye szerint az egészségügyi szolgáltatások nem 
tartoznak az ÁÉSzSz-ok körébe;

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Iles Braghetto

Módosítás: 49
(1) bekezdés

1. megelégedéssel fogadja a Bizottság kezdeményezését, amely illeszkedik az általános 
érdekű szolgáltatásokról szóló fehér könyv megvalósításába, és célja e 
szolgáltatásoknak egy saját fogalmi és törvényi keret biztosítása; mivel mindamellett a 
Bizottság említett közleménye nem ad megfelelő felvilágosítást az ÁÉSzSz 
besorolásáról és meghatározásáról, valamint üdvözli, hogy elhalasztja az ezekre 
alkalmazandó jogi keretről szóló döntéshozatal a konzultációs folyamat befejezéséig;
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Or. de

Módosítás, előterjesztette:Ilda Figueiredo

Módosítás: 50
(1) bekezdés

1. tudomásul veszi a Bizottság kezdeményezését, amely illeszkedik az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló fehér könyv megvalósításába, és célja e szolgáltatásoknak egy 
saját fogalmi és törvényi keret biztosítása; mivel mindamellett a Bizottság említett 
közleménye nem ad megfelelő felvilágosítást az ÁÉSzSz besorolásáról és 
meghatározásáról, valamint mivel későbbre halasztja az ezekre alkalmazandó jogi 
keretről szóló döntéshozatalt;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Ilda Figueiredo

Módosítás: 51
(1a) bekezdés (új)

1a. határozottan elutasítja azt a Bizottság közleményében szereplő álláspontot, mely 
szerint „a szociális téren nyújtott szinte valamennyi szolgáltatás az EK-Szerződés 43. 
és 49. cikke értelmében vett „gazdasági tevékenységnek” minősülhet”; óv az ilyen 
megközelítés súlyos következményeitől, amely az általános érdekű szociális 
szolgáltatások széles körét a nemrég elfogadott belső piaci szolgáltatásokról szóló 
irányelv hatálya alá vonná, mivel az alól csak a nem gazdasági általános érdekű 
szolgáltatások vannak kivéve; kiemeli, hogy a szolgáltatási irányelvet nem szabad 
alkalmazni a szociális szolgáltatásokra;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Iles Braghetto

Módosítás: 52
(1a) bekezdés (új)

1a. ismételten megerősíti, hogy a tagállamok önállóan határozhatják meg, hogy mit 
tekintenek általános érdekű szociális szolgáltatásoknak;
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Or. de

Módosítás, előterjesztette:Iles Braghetto

Módosítás: 53
(1b) bekezdés (új)

1b. megjegyzi ugyanakkor, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatásoknak non-
profit jellegűnek, bárki számára elérhetőnek és megfizethető árúnak kell lenniük;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:José Albino Silva Peneda

Módosítás: 54
(2) bekezdés 

2. ismételten megerősíti elkötelezettségét a modern és minőségi ÁÉSzSz mellett, 
amelyek az európai projekt számos olyan értéke megvalósításának eszközei, mint az 
egyenlőség, a szolidaritás, a törvényesség és az emberi méltóság tisztelete, (törlés) 
valamint az elérhetőség, az általános szolgáltatás, a hatékonyság, a források 
gazdaságos kezelése, a folyamatosság, a felhasználóhoz való közelség és az 
átláthatóság elvei, melyek hozzájárulnak a Bizottság küldetéseinek megvalósításához, 
ahogyan azt a szerződés 2. és 3. cikke meghatározza;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette:Ilda Figueiredo

Módosítás: 55
(2) bekezdés 

2. ismételten megerősíti elkötelezettségét a modern és minőségi ÁÉSzSz mellett, melyek 
az egyenlőség, a szolidaritás, a törvényesség és az emberi méltóság tisztelete értékeire 
összpontosítanak, valamint az elérhetőség, az általános szolgáltatás, a hatékonyság, a 
források gazdaságos kezelése, a folyamatosság, a felhasználóhoz való közelség és az 
átláthatóság, a felhasználók részvétele, a fenntartható fejlődés és a szociális, illetve a 
munka területét érintő normák magas szintjének az alapvető jogok mindenki 
számára való biztosítását célzó elveire, melyek így hozzájárulnak a Bizottság 
küldetéseinek megvalósításához, ahogyan azt a szerződés 2. és 3. cikke meghatározza;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette:Harlem Désir

Módosítás: 56
(2) bekezdés 

2. ismételten megerősíti elkötelezettségét a modern és minőségi ÁÉSzSz mellett, melyek 
az egyenlőség, a szolidaritás, a törvényesség és az emberi méltóság tisztelete értékeire 
összpontosítanak, valamint az elérhetőség, az általános szolgáltatás, a minőség, a 
hatékonyság, a források gazdaságos kezelése, a folyamatosság, a felhasználóhoz való 
közelség és az átláthatóság elveire, melyek hozzájárulnak a Bizottság küldetéseinek 
megvalósításához, ahogyan azt a szerződés 2. és 3. cikke meghatározza;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Anja Weisgerber

Módosítás: 57
(2a) bekezdés (új)

2a. erősen kétli, hogy a szubszidiaritás elvére is figyelemmel, az általános érdekű 
szolgáltatásokra vonatkozó, EU szinten elfogadott szabályozás ténylegesen javítaná 
a polgárok helyzetét és növelné e szolgáltatások hatékonyságát;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Milan Cabrnoch

Módosítás: 58
(3) bekezdés 

törölve

Or. cs
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Módosítás, előterjesztette:Roberto Musacchio

Módosítás: 59
(3) bekezdés 

3. meg van győződve arról, hogy az ÁÉSzSz megfelelő eszköz az Európai Unió 
szociális dimenziójának megerősítésére, a társadalmi életképesség biztosítására, a 
szociális menetrend célkitűzéseinek elérésére és az olyan kihívások megközelítésére, 
mint a globalizáció, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség, a megkülönböztetés 
elleni küzdelem, a nemek közötti egyenlőség, az ipari változások, a technológiai 
fejlődés, a demográfiai változás, a migráció vagy a társadalmi és munkamodellek 
változása, hozzájárulva ily módon egy szociális Európa kifejlesztéséhez;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 60
(3) bekezdés 

3. meg van győződve arról, hogy az ÁÉSzSz egyebek között megfelelő eszköz a 
lisszaboni stratégia szociális dimenziójának megerősítésére, a szociális menetrend 
célkitűzéseinek elérésére és az olyan kihívások megközelítésére, mint a globalizáció, 
az ipari változások, a technológiai fejlődés, a demográfiai változás, a migráció vagy a 
társadalmi és munkamodellek változása, hozzájárulva ily módon egy szociális Európa 
kifejlesztéséhez;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Ana Mato Adrover

Módosítás: 61
(3) bekezdés 

3. meg van győződve arról, hogy az ÁÉSzSz megfelelő eszköz a lisszaboni stratégia 
szociális dimenziójának megerősítésére, a szociális menetrend célkitűzéseinek 
elérésére és az olyan kihívások megközelítésére, mint a globalizáció, a gazdasági 
változások, a technológiai fejlődés, a demográfiai változás, a migráció vagy a 
társadalmi és munkamodellek változása, hozzájárulva ily módon egy szociális Európa 
kifejlesztéséhez;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette:Maria Matsouka

Módosítás: 62
(3) bekezdés 

3. meg van győződve arról, hogy az ÁÉSzSz megfelelő eszköz a lisszaboni stratégia 
szociális dimenziójának megerősítésére, a szociális menetrend célkitűzéseinek 
elérésére és az olyan kihívások megközelítésére, mint a globalizáció, az ipari 
változások, a technológiai fejlődés, a demográfiai változás, a migráció vagy a 
társadalmi és munkamodellek változása, hozzájárulva ily módon nem csak egy 
szociális Európa kifejlesztéséhez, hanem nemzetközi szinten egy új gazdasági 
fejlődési modell elősegítéséhez is;

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Joel Hasse Ferreira

Módosítás: 63
(3a) bekezdés (új)

3a. úgy ítéli meg, hogy a szociális politika, az ÁÉSzSz megfelelő biztosításával együtt, 
elválaszthatatlan a gazdaságpolitikáktól, amelyek koordinációjának célja a 
növekedés, a jólét, a szolidaritás és a gazdasági, területi és társadalmi kohézió 
magas szintjének elérése;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Jean Louis Cottigny

Módosítás: 64
(3a) bekezdés (új)

3a. úgy véli, hogy e szolgáltatások, amelyek hozzájárulnak a lisszaboni célkitűzések 
eléréshez, nem hagyhatók kizárólag a piac irányítása alatt. Igényük az általános 
érvényre, az elérhetőségre, a minőségre, a megkülönböztetésmentességre és a 
területi tervezésre nem elégíthető ki spontán módon, a piac által, a tagállamok 
közhatalmi beavatkozását igényli, különösen a kínálat és a díjak megállapítása 
tekintetében;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Gilles Savary

Módosítás: 65
(4) bekezdés 

4. üdvözli, hogy a Bizottság elismerte az ÁÉSzSz-okat meghatározó fő elemek sajátos 
jellegét, melyek megkülönböztetik a más típusú szolgáltatásoktól; egyetért a Bizottság 
által az általános érdekű szociális szolgáltatások meghatározására megállapított 
kritériumokkal:
– a szolidaritás elvén alapuló működés, amely különösen a kockázatok megkerülése, 
valamint a járulékok és az ellátások egyenértékűségének egyedi alapon 
megállapított hiánya esetében szükséges,
– a több funkciójú és személyre szabott jelleg, amelynek szerves részei a különböző 
szükségletekre adott válaszok az alapvető emberi jogok biztosítása és a 
legsebezhetőbbek megvédése érdekében,
– non-profit jelleg, különösen a legnehezebb, gyakran történelmi okokkal 
magyarázható helyzetek megoldására,
– önkéntesek és társadalmi munkában dolgozók részvétele, amely a civil erő 
megnyilvánulása,
– a (helyi) kulturális hagyományba való beágyazottság. Ez különösen a szolgáltató 
és a szolgáltatást igénybevevő közelségében nyilvánul meg, lehetővé téve ez utóbbi 
sajátos szükségleteinek figyelembe vételét,
– a szolgáltatók és a szolgáltatások igénybevevői közötti aszimmetrikus kapcsolat, 
amelyet nem lehet „rendes” szolgáltató-fogyasztó kapcsolatnak tekinteni, és amely 
egy harmadik, fizető fél részvételét teszi szükségessé;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 66
(4) bekezdés 

4. üdvözli, hogy a Bizottság elismerte az ÁÉSzSz-okat meghatározó fő elemek sajátos 
jellegét, melyek megkülönböztetik a más típusú szolgáltatásoktól; mindamellett úgy 
véli, hogy a szervezési feltételek, melyek az említett közlemény szerint az ÁÉSzSz-
okat jellemzik, csak átmeneti és tájékoztató jelleggel fogadhatóak el, amíg a Bizottság 
által vállalt, a tagállamokkal, valamint az ÁÉSzSz-szolgáltatókkal és felhasználókkal 
megkezdett konzultációs folyamat nyomán véglegesebb következtetések nem 
születnek; hangsúlyozza, hogy a tagállamok illetékes hatóságainak lehetőséggel kell 
bírniuk annak eldöntésére, hogy mit tekintenek általános gazdasági érdekű 
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szolgáltatásoknak, és széleskörű döntési szabadsággal kell rendelkezniük e 
szolgáltatások szervezésének, szabályozásának és finanszírozásának 
meghatározására is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Gilles Savary

Módosítás: 67
(4a) bekezdés (új)

4a. figyelemmel az általános érdekű szociális szolgáltatások jelentős jogállási és 
szervezeti eltéréseire, szükséges lenne az olyan általános érdekű non-profit szervezet 
fogalmának európai szintű elismerésére, amelyet a Bizottság által felállított 
kritériumoknak való megfelelés és a magáncélú nyereségszerzés hiánya jellemez;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Roberto Musacchio

Módosítás: 68
(4a) bekezdés (új)

4a. hangsúlyozza, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások kulcsszerepet 
játszanak a súlyos betegségek megelőzésében és kapcsolódnak az egészségügyi 
ágazat szereplőinek összetettebb munkájához; ennek következtében úgy ítéli meg, 
hogy el kell vetni mindenfajta szétválasztást a szociális szolgáltatások és az 
egészségügyi szolgáltatások között, ezzel szemben fokozni kell az együttesen elérhető 
pozitív hatásokat, ezzel előmozdítva egy koherensebb szociális jóléti politikát, a 
megfelelő megelőző intézkedéseket, illetve az érintett betegek emberi méltóságának 
nagyobb fokú tiszteletben tartását;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Harald Ettl

Módosítás: 69
(5) bekezdés 

5. ismételten megerősíti azt, hogy az ÁÉSzSz esetében a versenyre, az állami 
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támogatásokra és a belső piacra vonatkozó szabályok kell megfeleljenek a 
közszolgálati kötelezettségeknek és nem pedig fordítva;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Gabriele Zimmer

Módosítás: 70
(5) bekezdés 

5. hibásnak ítéli meg az ÁÉSzSz azon megközelítését, amely egyrészt szembeállítja a 
versenyre, az állami támogatásokra és a piacra vonatkozó szabályokat, másrészt pedig 
a közszolgálat, általános érdek és társadalmi kohézió fogalmakat; ezzel szemben úgy 
véli, hogy orvosolni kell az ÁÉSzSz kapcsán jelenleg uralkodó jogi bizonytalanságot, 
beiktatva a szerződésbe egy fejezetet az általános érdekű közjavakról és 
szolgáltatásokról, amely kimondaná, hogy a közjavak és szolgáltatások, az általános 
érdekű szolgáltatások és a piacon kívüli szféra nem tartozik a versenyre, az állami 
támogatásokra, a közbeszerzésekre és a belső piacra vonatkozó szabályok hatálya 
alá, hanem kielégítő működésük biztosítása érdekében egy kizárólag a közérdek 
által vezérelt és a szubszidiaritás elve alapján szervezett ágazatot képez, a tagállamok 
és azok megfelelő regionális, valamint helyi hatóságai kizárólagos hatáskörének 
keretében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 71
(5) bekezdés 

5. hibásnak ítéli meg az ÁÉSzSz azon megközelítését, amely egyrészt szembeállítja a 
versenyre, az állami támogatásokra és a piacra vonatkozó szabályokat, másrészt pedig 
a közszolgálat, általános érdek és társadalmi kohézió fogalmakat; ezzel szemben úgy 
véli, hogy ezeket ki kell békíteni egy pozitív együttműködés előmozdításával a 
gazdasági és a szociális területek között; (törlés)

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Jacek Protasiewicz

Módosítás: 72
(5) bekezdés 

5. hibásnak ítéli meg az ÁÉSzSz azon megközelítését, amely egyrészt szembeállítja a 
versenyre, az állami támogatásokra és a piacra vonatkozó szabályokat, másrészt pedig 
a közszolgálat, általános érdek és társadalmi kohézió fogalmakat; ezzel szemben úgy 
véli, hogy ezeket ki kell békíteni egy pozitív együttműködés előmozdításával a 
gazdasági és a szociális területek között; (törlés)

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Roberto Musacchio

Módosítás: 73
(5a) bekezdés (új) 

5a. meg van győződve arról, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások nyújtása, 
illetve az ilyen szolgáltatást nyújtani kívánó szolgáltatók alapítása szabadságának 
engedélyezését alá kell rendelni az általános, egyenlő és méltányos elérhetőség
célkitűzése megvalósításának, illetve az engedélyezésnek hozzá kell járulnia ahhoz, 
a tagállamok által a szubszidiaritás elvének megfelelően meghatározott általános 
igények keretében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Anja Weisgerber

Módosítás: 74
(6) bekezdés 

6. elismeri, hogy az ÁÉSzSz keretében két olyan tényező kerül versenybe, melyek 
kibékítése elengedhetetlen: egyrészt a szubszidiaritás elve, amely kimondja, hogy a 
tagállami hatóságok szabadon határozzák meg, szervezik és finanszírozzák az 
ÁÉSzSz-okat, valamint az arányosság elvét és azt a felelősséget, melyet a Szerződés 
ad a Közösségnek és a tagállamoknak, azok hatáskörében, annak 16. cikke 
értelmében, és az európai szinten osztott alapvető értékek és elvek létét, melyeket 
mindenkinek tiszteletben kell tartania az ÁÉSzSz szabályozásakor az emberi jogok és 
az egyén méltósága szolgálatában;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette:Gabriele Zimmer

Módosítás: 75
(6) bekezdés 

6. elismeri, hogy az ÁÉSzSz keretében két egymást kiegészítő tényező tiszteletben 
tartására van szükség: egyrészt a szubszidiaritás elve, amely kimondja, hogy a 
tagállami hatóságok szabadon határozzák meg, szervezik és finanszírozzák az 
ÁÉSzSz-okat, valamint (törlés) azt a társfelelősséget, melyet a Szerződés ad a 
Közösségnek az általános érdekű gazdasági szolgáltatások tekintetében, annak 16. 
cikke értelmében, amely szerint „a Közösség és a tagállamok saját hatáskörükben és 
e szerződés alkalmazási körén belül gondoskodnak arról, hogy ezek a szolgáltatások 
olyan elvek alapján és feltételek mellett működjenek, amelyek lehetővé teszik 
rendeltetésük teljesítését”, és az Európai Unió egészében osztott alapvető értékek és 
elvek létét, melyeket mindenkinek tiszteletben kell tartania az ÁÉSzSz 
szabályozásakor az emberi jogok és az egyén méltósága szolgálatában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 76
(6) bekezdés 

6. elismeri, hogy az ÁÉSzSz keretében két elv érvényesül egyszerre, amelyek egyenlő 
fontosságát ismételten meg kell erősíteni: egyrészt a szubszidiaritás elve, amely 
kimondja, hogy a tagállami hatóságok szabadon határozzák meg, szervezik és 
finanszírozzák az ÁÉSzSz-okat, valamint az arányosság elvét és azt a társfelelősséget, 
melyet a Szerződés ad a Közösségnek annak 16. cikke és 86. cikke (2) bekezdése
értelmében, és az európai szinten osztott alapvető értékek és elvek létét, melyeket 
mindenkinek tiszteletben kell tartania az ÁÉSzSz szabályozásakor az emberi jogok és 
az egyén méltósága szolgálatában;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Françoise Castex, Alain Hutchinson

Módosítás: 77
(6) bekezdés 

6. elismeri, hogy az ÁÉSzSz keretében két elv érvényesül egyszerre, amelyek egyenlő
fontosságát ismételten meg kell erősíteni:

egyrészt a szubszidiaritás elve, amely kimondja, hogy a tagállami hatóságok szabadon 
határozzák meg, szervezik és finanszírozzák az ÁÉSzSz-okat, valamint az arányosság 
elvét

és azt a társfelelősséget, melyet a Szerződés ad a Közösségnek annak 16. cikke és 86. 
cikke (2) bekezdése értelmében, és az európai szinten osztott alapvető értékek és elvek 
létét, melyeket mindenkinek tiszteletben kell tartania az ÁÉSzSz szabályozásakor az 
emberi jogok és az egyén méltósága szolgálatában;;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Roselyne Bachelot-Narquin

Módosítás: 78
(6) bekezdés 

6. elismeri, hogy az ÁÉSzSz keretében két elv érvényesül egyszerre, amelyek egyenlő 
fontosságát ismételten meg kell erősíteni: 

egyrészt a szubszidiaritás elve, amely kimondja, hogy a tagállami hatóságok szabadon 
határozzák meg, szervezik és finanszírozzák az ÁÉSzSz-okat, valamint az arányosság 
elvét

és azt a társfelelősséget, melyet a Szerződés ad a Közösségnek annak 16. cikke és 86. 
cikke (2) bekezdése értelmében, és az európai szinten osztott alapvető értékek és elvek 
létét, melyeket mindenkinek tiszteletben kell tartania az ÁÉSzSz szabályozásakor az 
emberi jogok és az egyén méltósága szolgálatában;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Bernard Lehideux

Módosítás: 79
(6) bekezdés 

6. elismeri, hogy az ÁÉSzSz keretében két elv érvényesül egyszerre, amelyek egyenlő 
fontosságát ismételten meg kell erősíteni: 

egyrészt a szubszidiaritás elve, amely kimondja, hogy a tagállami hatóságok szabadon 
határozzák meg, szervezik és finanszírozzák az ÁÉSzSz-okat, valamint az arányosság 
elvét

és azt a társfelelősséget, melyet a Szerződés ad a Közösségnek annak 16. cikke és 86. 
cikke (2) bekezdése értelmében, és az európai szinten osztott alapvető értékek és elvek 
létét, melyeket mindenkinek tiszteletben kell tartania az ÁÉSzSz szabályozásakor az 
emberi jogok és az egyén méltósága szolgálatában;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Jean Louis Cottigny

Módosítás: 80
(6) bekezdés 

6. elismeri, hogy az ÁÉSzSz-t két tényező határozza meg: egyrészt a szubszidiaritás 
elve, amely kimondja, hogy a tagállami hatóságok szabadon határozzák meg, 
szervezik és finanszírozzák az ÁÉSzSz-okat, valamint az arányosság elvét és azt a 
társfelelősséget, melyet a Szerződés ad a Közösségnek annak 16. cikke értelmében, és 
az európai szinten osztott alapvető értékek és elvek létét, melyeket mindenkinek 
tiszteletben kell tartania az ÁÉSzSz szabályozásakor az emberi jogok és az egyén 
méltósága szolgálatában;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 81
(6) bekezdés 

6. elismeri, hogy az ÁÉSzSz keretében két olyan tényező kerül versenybe, melyek 
kibékítése elengedhetetlen: egyrészt a szubszidiaritás elve, amely kimondja, hogy a 
tagállami hatóságok (törlés) határozzák meg, szervezik és finanszírozzák az ÁÉSzSz-
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okat, valamint az arányosság elvét és azt a társfelelősséget, melyet a Szerződés ad a 
Közösségnek annak 16. cikke értelmében, és az európai szinten osztott alapvető 
értékek és elvek létét, melyeket mindenkinek tiszteletben kell tartania az ÁÉSzSz 
szabályozásakor az emberi jogok és az egyén méltósága szolgálatában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Françoise Castex, Alain Hutchinson

Módosítás: 82
(6a) bekezdés (új) 

6a. e tekintetben úgy véli, hogy a szociális lakhatásnak a közleményben szereplő 
meghatározása, mely szerint „a szociális lakhatás a hátrányos helyzetűek vagy a 
kevésbé előnyös szociális helyzetben lévő társadalmi csoportok lakáshoz jutását 
segíti”, jelen szövegezésében hozzájárul a szociális lakhatás céljának előzetes 
meghatározásához és körülírásához, ami egyrészt a szubszidiaritás elvének 
megfelelően a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, másrészt nem veszi 
figyelembe a szociális lakhatás koncepcióinak és céljainak különbözőségét a 
tagállamokban, valamint azok illeszkedését lakhatáshoz való jog általános érvénye 
és a szociális sokszínűség elveihez, amelyek a tagállamok nemzetközi 
kötelezettségvállalásainak hatálya alá tartoznak;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Roselyne Bachelot-Narquin

Módosítás: 83
(6a) bekezdés (új) 

6a. e tekintetben úgy véli, hogy a szociális lakhatásnak a közleményben szereplő 
meghatározása, mely szerint „a szociális lakhatás a hátrányos helyzetűek vagy a 
kevésbé előnyös szociális helyzetben lévő társadalmi csoportok lakáshoz jutását 
segíti”, jelen szövegezésében hozzájárul a szociális lakhatás céljának előzetes 
meghatározásához és körülírásához, ami egyrészt a szubszidiaritás elvének 
megfelelően a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, másrészt nem veszi 
figyelembe a szociális lakhatás koncepcióinak és céljainak különbözőségét a 
tagállamokban, valamint azok illeszkedését lakhatáshoz való jog általános érvénye 
és a szociális sokszínűség elveihez, amelyek a tagállamok nemzetközi 
kötelezettségvállalásainak hatálya alá tartoznak;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Bernard Lehideux

Módosítás: 84
(6a) bekezdés (új) 

6a. e tekintetben úgy véli, hogy a szociális lakhatásnak a közleményben szereplő 
meghatározása, mely szerint „a szociális lakhatás a hátrányos helyzetűek vagy a 
kevésbé előnyös szociális helyzetben lévő társadalmi csoportok lakáshoz jutását 
segíti”, elvonja a tagállamoknak a szubszidiaritás elve alapján fennálló kizárólagos 
hatáskörét az ÁÉSzSz meghatározására, és túlságosan körülírja a szociális lakhatás 
célját, nem véve figyelembe az arra vonatkozó koncepciók és célok különbözőségét a 
tagállamokban;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Anne Van Lancker

Módosítás: 85
(6a) bekezdés (új) 

6a. e tekintetben úgy véli, hogy a szociális lakhatásnak a közleményben szereplő 
meghatározása nem veszi figyelembe a szociális lakhatás koncepcióinak és céljainak 
különbözőségét a tagállamokban, valamint azok illeszkedését lakhatáshoz való jog 
általános érvénye és a szociális sokszínűség elveihez, amelyek a tagállamok 
nemzetközi kötelezettségvállalásainak hatálya alá tartoznak;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Françoise Castex

Módosítás: 86
(6a) bekezdés (új) 

6a. e tekintetben úgy véli, hogy a szociális lakhatást nem szükséges előzetesen 
meghatározni, figyelembe véve a szociális lakhatási programokhoz kapcsolódó 
koncepciók és célok különbözőségét; különösen felhívja a figyelmet a szociális 
sokszínűség fejlesztésének fontosságára; e téren támogatja a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartását;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Roselyne Bachelot-Narquin

Módosítás: 87
(6b) bekezdés (új) 

6b. a szubszidiaritás elve alapján a közhatalom birtokosai jogosultak meghatározni 
azokat a közérdekű feladatokat, amelyeket az ÁÉSzSz-okra bíznak. Ugyanakkor a 
szolgáltatók ezeket csak abban az esetben gyakorolhatják, ha erre a hatóságok által 
meghatározott szerződéses kötelezettségek keretei között megfelelő megbízással 
rendelkeznek;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Thomas Mann

Módosítás: 88
(7) bekezdés 

7. mindazonáltal úgy véli, hogy figyelembe véve az ÁÉSzSz sajátos jellemzőit, melyek e 
szolgáltatások természetére és a kedvezményezettek helyzetére vonatkoznak és az 
általuk hordozott általános érdeket, (törlés) az ÁÉSzSz jellegzetes és létfontosságú 
elemeként az általános érdek védelmének kellene konfliktus esetén felülkerekednie;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Roberto Musacchio

Módosítás: 89
(7a) bekezdés (új) 

7a. megállapítja, hogy ezen általános érdek európai szintű védelme érdekében a 
megfelelő irányításnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a tagállamok garantálják a 
szolgáltatások nyújtása során a következő elvek érvényesülését:
• egyenlő és általános elérhetőség;
• a terület teljes lefedettsége, a megbízható és magas színvonalú, megfizethető árú, 
egységes minőségi normáknak megfelelő szolgáltatás földrajzi és szociális 
elérhetősége;
• szociális szempontból elfogadható szolgáltatási díjak a hátrányos helyzetben levő 
személyek és az alacsony jövedelmi kategóriákba tartozók számára, valamint a 
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társadalmi kirekesztés leküzdésére irányuló mechanizmusok léte, a nyújtott 
szolgáltatások formájától függetlenül;
• olyan intézkedések, amelyek célja elkerülni a régiók közötti egyenlőtlenségeket, 
illetve biztosítani a jogbiztonságot, az átláthatóságot és a szolgáltatásnyújtás 
feltételeinek való megfelelést;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Milan Cabrnoch

Módosítás: 90
(8) bekezdés 

törölve

Or. cs

Módosítás, előterjesztette:Jacek Protasiewicz

Módosítás: 91
(8) bekezdés 

törölve

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 92
(8) bekezdés 

8. ebben az összefüggésben aggodalommal említi azokat a legutóbbi kísérleteket, 
amelyek egyes ÁÉSzSz-okra a kereskedelmi szolgáltatások (törlés) saját 
szabályozását és elveit próbálták alkalmazni anélkül, hogy figyelembe vették volna az 
ÁÉSzSz-okat e szolgáltatásoktól megkülönböztető elemeket és elveket;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Iles Braghetto

Módosítás: 93
(8) bekezdés 

8. ebben az összefüggésben aggodalommal említi azokat a legutóbbi kísérleteket, 
amelyek egyes non-profit ÁÉSzSz-okra a kereskedelmi szolgáltatások és az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások saját szabályozását és elveit próbálták alkalmazni 
anélkül, hogy figyelembe vették volna az ÁÉSzSz-okat más szolgáltatásoktól 
megkülönböztető elemeket és elveket;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Ana Mato Adrover

Módosítás: 94
(8a) bekezdés (új) 

8a. felhívja a figyelmet bizonyos általános érdekű szociális szolgáltatások megnyitására 
a verseny előtt, a szükséges garanciák mellett, ami néhány tagállamban a 
közelmúltban megtörtént, és ami a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából 
pozitív eredményekkel járt, anélkül, hogy az sértette volna azokat az elemeket és 
elveket ,amelyek az általános érdekű szociális szolgáltatásokat az egyéb 
szolgáltatásoktól megkülönböztetik;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Jean Louis Cottigny

Módosítás: 95
(8a) bekezdés (új) 

8a. kéri a Bizottságot, hogy orvosolja ezt a jogbizonytalanságot egy az ÁÉSzSz-okra
vonatkozó ágazati irányelv előterjesztésével, párhuzamosan a megfelelő jogi 
kezdeményezésekkel, ahogy azt az Európai Parlament a Bizottság általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló fehér könyvére (2006/2101(INI) vonatkozó határozata 
előirányozza, amely emlékeztet arra, hogy az együttdöntési jogokat, amennyiben 
azok a szerződésben szerepelnek, a résztvevőknek teljes mértékben gyakorolniuk kell 
az általános érdekű szolgáltatások és az általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
terén;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Milan Cabrnoch

Módosítás: 96
(9) bekezdés 

törölve

Or. cs

Módosítás, előterjesztette:Anja Weisgerber

Módosítás: 97
(9) bekezdés 

9. úgy véli, hogy sürgősen véget kell vetni a jelenlegi jogbizonytalanságnak, amely mind 
a gazdasági, mind pedig a szociális általános érdekű szolgáltatások keretében fennáll; 
következésképpen kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a 
jogbiztonság és az átláthatóság céljából az összes lehetőséget az ÁÉSzSz-ok jogi 
hátterének egyértelművé tételére (törlés);

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Iles Braghetto

Módosítás: 98
(9) bekezdés 

9. úgy véli, hogy sürgősen véget kell vetni a jelenlegi jogbizonytalanságnak, amely mind 
a gazdasági, mind pedig a szociális általános érdekű szolgáltatások keretében fennáll; 
következésképpen kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a 
jogbiztonság és az átláthatóság céljából az összes lehetőséget az ÁÉSzSz-ok jogi 
hátterének egyértelművé tételére (törlés);

Or. de
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Módosítás, előterjesztette:Iles Braghetto

Módosítás: 99
(9) bekezdés 

9. úgy véli, hogy sürgősen véget kell vetni a jelenlegi jogbizonytalanságnak, amely mind 
a gazdasági, mind pedig a szociális általános érdekű szolgáltatások keretében fennáll; 
következésképpen kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a 
jogbiztonság és az átláthatóság céljából az összes lehetőséget az ÁÉSzSz-ok jogi 
hátterének egyértelművé tételére és vonatkozójogi keret létrehozására, elsősorban 
jogalkotási eszközök útján (törlés);

Or. it

Módosítás, előterjesztette:Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 100
(9) bekezdés 

9. úgy véli, hogy sürgősen véget kell vetni a jelenlegi jogbizonytalanságnak, amely mind 
a gazdasági, mind pedig a szociális általános érdekű szolgáltatások keretében fennáll; 
következésképpen kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a 
jogbiztonság és az átláthatóság céljából az összes lehetőséget az ÁÉSzSz-ok jogi 
hátterének egyértelművé tételére (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Ana Mato Adrover

Módosítás: 101
(9) bekezdés 

9. úgy véli, hogy sürgősen véget kell vetni a jelenlegi jogbizonytalanságnak, amely mind 
a gazdasági, mind pedig a szociális általános érdekű szolgáltatások keretében fennáll; 
következésképpen kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a 
jogbiztonság és az átláthatóság céljából az összes lehetőséget az ÁÉSzSz-ok jogi 
hátterének egyértelművé tételére, megfelelő eszközök útján (törlés);

Or. es
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Módosítás, előterjesztette:Roberto Musacchio

Módosítás: 102
(9) bekezdés 

9. úgy véli, hogy sürgősen véget kell vetni a jelenlegi jogbizonytalanságnak, amely mind 
a gazdasági, mind pedig a szociális általános érdekű szolgáltatások keretében fennáll; 
következésképpen kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a 
jogbiztonság és az átláthatóság céljából az összes lehetőséget az ÁÉSzSz-ok jogi 
hátterének egyértelművé tételére és vonatkozójogi keret létrehozására, a belső piacra, 
az állami támogatásokra, a közbeszerzésekre és a versenyre vonatkozó szabályokon 
kívül (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 103
(9) bekezdés 

9. úgy véli, hogy sürgősen véget kell vetni a jelenlegi jogbizonytalanságnak, amely 
(törlés) az általános érdekű szolgáltatások keretében fennáll; következésképpen kéri a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a jogbiztonság és az átláthatóság 
céljából az összes lehetőséget az ÁÉSzSz-ok jogi hátterének egyértelművé tételére és 
vonatkozójogi keret létrehozására, elsősorban együttdöntési eljárásban elfogadott 
jogalkotási eszközök, továbbá az egészségügyi és szociális szolgáltatásoknak, 
valamint az azokhoz kapcsolódó egyéb területeknek megfelelő intézkedések útján, 
(törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Bernard Lehideux

Módosítás: 104
(9) bekezdés 

9. úgy véli, hogy sürgősen véget kell vetni a jelenlegi jogbizonytalanságnak, amely 
(törlés) a gazdasági (törlés) általános érdekű szolgáltatások keretében fennáll; 
következésképpen kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a 
jogbiztonság és az átláthatóság céljából az összes lehetőséget az ÁÉSzSz-ok jogi 
hátterének egyértelművé tételére és vonatkozójogi keret létrehozására, elsősorban 
együttdöntési eljárásban elfogadott jogalkotási eszközök útján, (törlés) egy az 
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ÁÉSzSz-okra vonatkozó keretirányelvet is beleértve;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Roselyne Bachelot-Narquin

Módosítás: 105
(9) bekezdés 

9. úgy véli, hogy sürgősen véget kell vetni a jelenlegi jogbizonytalanságnak, amely 
(törlés) a gazdasági (törlés) általános érdekű szolgáltatások keretében fennáll; 
következésképpen kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a 
jogbiztonság és az átláthatóság céljából az összes lehetőséget az ÁÉSzSz-ok jogi 
hátterének egyértelművé tételére és vonatkozójogi keret létrehozására, elsősorban 
együttdöntési eljárásban elfogadott jogalkotási eszközök útján, (törlés) egy az 
ÁÉSzSz-okra vonatkozó keretirányelvet is beleértve;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Harlem Désir

Módosítás: 106
(9) bekezdés 

9. úgy véli, hogy sürgősen véget kell vetni a jelenlegi jogbizonytalanságnak, amely 
(törlés) a szociális általános érdekű szolgáltatások keretében fennáll; 
következésképpen kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a 
jogbiztonság és az átláthatóság céljából az összes lehetőséget az ÁÉSzSz-ok jogi 
hátterének egyértelművé tételére és vonatkozójogi keret létrehozására, elsősorban 
együttdöntési eljárásban elfogadott jogalkotási eszközök útján, (törlés) egy az 
ÁÉSzSz-okra vonatkozó keretirányelvet is beleértve;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Anne Van Lancker

Módosítás: 107
(9) bekezdés 

9. úgy véli, hogy sürgősen véget kell vetni a jelenlegi jogbizonytalanságnak, amely 
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(törlés) a szociális általános gazdasági érdekű szolgáltatások keretében fennáll; 
következésképpen kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a 
jogbiztonság és az átláthatóság céljából az összes lehetőséget az ÁÉSzSz-ok jogi 
hátterének egyértelművé tételére és vonatkozójogi keret létrehozására, elsősorban 
jogalkotási eszközök útján, (törlés) egy keretirányelvet is beleértve;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Jean Louis Cottigny

Módosítás: 108
(9) bekezdés 

9. úgy véli, hogy sürgősen véget kell vetni a jelenlegi jogbizonytalanságnak, amely mind 
a gazdasági, mind pedig a szociális általános érdekű szolgáltatások keretében fennáll; 
következésképpen kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a 
jogbiztonság és az átláthatóság céljából az összes lehetőséget az ÁÉSzSz-ok jogi 
hátterének egyértelművé tételére és vonatkozójogi keret létrehozására, elsősorban 
jogalkotási eszközök útján, (törlés) egy keretirányelvet is beleértve;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 109
(9) bekezdés 

9. úgy véli, hogy sürgősen véget kell vetni a jelenlegi jogbizonytalanságnak, amely mind 
a gazdasági, mind pedig a szociális általános érdekű szolgáltatások keretében fennáll; 
következésképpen kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a 
jogbiztonság, (törlés) az átláthatóság és az általános érdekű szolgáltatások 
jellegzetességei valamint az áruk és a szolgáltatások szabad áramlásának elve közötti 
egyensúly növelése céljából az összes lehetőséget az ÁÉSzSz-ok jogi hátterének, 
valamint elvi síkon a területet érintő alapfogalmak egyértelművé tételére, a 
sokféleség elfogadtatására és vonatkozójogi keret létrehozására, elsősorban 
jogalkotási eszközök útján, adott esetben egy keretirányelv jövőbeni kibocsátását is 
beleértve;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette:Harald Ettl

Módosítás: 110
(9) bekezdés 

9. úgy véli, hogy sürgősen véget kell vetni a jelenlegi jogbizonytalanságnak, amely 
(törlés) a szociális általános érdekű szolgáltatások, valamint az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások keretében fennáll; következésképpen kéri a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul vizsgálja meg a jogbiztonság és az átláthatóság céljából az összes 
lehetőséget az ÁÉSzSz-ok jogi hátterének egyértelművé tételére és vonatkozójogi 
keret létrehozására, elsősorban jogalkotási eszközök útján, adott esetben egy 
keretirányelvet is beleértve;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Iles Braghetto

Módosítás: 111
(9a) bekezdés (új) 

9a. úgy ítéli meg, hogy a tagállamok lehetőségeinek keretében a szociális ellátást és 
integrációt célzó általános érdekű szociális szolgáltatások célkitűzései és elvei
megvalósítása módjainak meghatározására szükséges előirányozni a jogi eszközök 
alkalmazásának lehetőségét, amit a tagállami szabályozások is tartalmaznak, és ami 
lehetővé teszi a „gazdasági tevékenységnek” a szerződés céljaira használt fogalma 
meghaladását;

Or. it

Módosítás, előterjesztette:Françoise Castex

Módosítás: 112
(9a) bekezdés (új) 

9a. felkéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a szociális gazdaság ágazatát, és hogy 
szenteljen egy közleményt ennek az európai szociális modell részét képező 
ágazatnak; emlékeztet a segélyegyletek és az európai egyesület jogállása 
megállapításának sürgősségére;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Anne Van Lancker

Módosítás: 113
(9a) bekezdés (új) 

9a. úgy véli, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatásokra vonatkozó jogi keretnek 
pontosítania kell e szolgáltatások irányítási, működési, finanszírozási és szabályozási 
módjait, illetve biztosítania kell, hogy a tagállamok illetékes hatóságai megállapítsák 
a felhasználók jogait védő, illetve a minőségre és az értékelésre vonatkozó 
normákat;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Patrizia Toia

Módosítás: 114
(9a) bekezdés (új) 

9a. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy megfelelő módon ismerjék el az új, az 
ÁÉSzSz nyújtására létrejött szociális vállalkozási formákat, a szükséges módon 
szabályozva azok szociális és vállalkozási vetületét, valamint piaci jelenlétük 
módozatait;

Or. it

Módosítás, előterjesztette:Milan Cabrnoch

Módosítás: 115
(10) bekezdés 

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy védjék és mozdítsák elő azokat a 
foglalkoztatási lehetőségeket, amelyekből a szociális szolgáltatások ágazatában 
bőségesen van, úgymint a nők foglalkoztatása, a munkaidő rugalmas beosztása, 
részmunkaidő és az önkéntesség, elkerülve a csalást és hiányosságokat és anélkül, 
hogy az az ágazatban munkát vállalók munkakörülményeinek romlásához, vagy 
képesítetlen illetve alacsonyan képzett munkaerő használatához vezetne; (törlés)

Or. cs
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Módosítás, előterjesztette:Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 116
(10) bekezdés 

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy (törlés) mozdítsák elő azokat a 
foglalkoztatási lehetőségeket, amelyekből a szociális szolgáltatások ágazatában 
bőségesen van, úgymint (törlés) a munkaidő rugalmas beosztása, részmunkaidő és az 
önkéntesség, elkerülve a csalást és hiányosságokat és anélkül, hogy az az ágazatban 
munkát vállalók munkakörülményeinek romlásához, vagy képesítetlen illetve 
alacsonyan képzett munkaerő használatához vezetne; kéri a Bizottságot arra is, hogy a 
konzultációs folyamat egészébe és jelentésébe vegye bele a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesítésének kérdéseit;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Iles Braghetto

Módosítás: 117
(10) bekezdés 

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy védjék és mozdítsák elő azokat a 
foglalkoztatási lehetőségeket, amelyekből a szociális szolgáltatások ágazatában 
bőségesen van, úgymint a nők foglalkoztatása, a munkaidő rugalmas beosztása, 
részmunkaidő és az önkéntesség (törlés); kéri a Bizottságot arra is, hogy a 
konzultációs folyamat egészébe és jelentésébe vegye bele a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesítésének kérdéseit;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 118
(10) bekezdés 

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy védjék és mozdítsák elő azokat a 
foglalkoztatási lehetőségeket, amelyekből a szociális szolgáltatások ágazatában 
bőségesen van, úgymint a nők foglalkoztatása, a munkaidő rugalmas beosztása, 
részmunkaidő és az önkéntesség, nem csak a szolgáltatás nyújtása, hanem az 
adminisztráció szintjén is, elkerülve a csalást és hiányosságokat és anélkül, hogy az az 
ágazatban munkát vállalók munkakörülményeinek romlásához, vagy képesítetlen 
illetve alacsonyan képzett munkaerő használatához vezetne; kéri a Bizottságot arra is, 
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hogy a konzultációs folyamat egészébe és jelentésébe vegye bele a nemek közötti 
esélyegyenlőség, illetve a fogyatékkal élő és időskorú személyek szükségletei
érvényesítésének kérdéseit;

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Harlem Désir

Módosítás: 119
(10) bekezdés 

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy védjék és mozdítsák elő azokat a 
foglalkoztatási lehetőségeket, amelyekből a szociális szolgáltatások ágazatában 
bőségesen van, úgymint a nők foglalkoztatása, a munkaidő rugalmas beosztása, 
részmunkaidő és az önkéntesség, ami számára kereteket kell adni, biztosítandó a 
nyújtott szolgáltatás minőségét, elkerülve a csalást és hiányosságokat és anélkül, hogy 
az az ágazatban munkát vállalók munkakörülményeinek romlásához, vagy 
képesítetlen illetve alacsonyan képzett munkaerő használatához vezetne; kéri a 
Bizottságot arra is, hogy a konzultációs folyamat egészébe és jelentésébe vegye bele a 
nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésének kérdéseit;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 120
(10) bekezdés 

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy védjék és mozdítsák elő azokat a 
foglalkoztatási lehetőségeket, amelyekből a szociális szolgáltatások ágazatában 
bőségesen van, úgymint a nők foglalkoztatása, a munkaidő rugalmas beosztása, 
részmunkaidő és az önkéntesség, az ágazatbeli munkavállalók munkafeltételeinek 
javítása, valamint a csalás és a hiányosságok elleni küzdelem céljából elkerülve a 
csalást és hiányosságokat, (törlés) anélkül, hogy az az ágazatban munkát vállalók 
munkakörülményeinek romlásához, vagy képesítetlen illetve alacsonyan képzett 
munkaerő használatához vezetne; kéri a Bizottságot arra is, hogy a konzultációs 
folyamat egészébe és jelentésébe vegye bele a nemek közötti esélyegyenlőség 
érvényesítésének kérdéseit;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Iles Braghetto

Módosítás: 121
(11) bekezdés 

11. felkéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és az ÁÉSzSz-szolgáltatókkal 
együttműködve dolgozzon olyan szakmai profilt, amelyet a tagállamokban 
általánosan elismernek;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Iles Braghetto

Módosítás: 122
(11) bekezdés 

11. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az ÁÉSzSz-szolgáltatókat, hogy (törlés) 
dolgozzanak ki olyan fellépéseket a szakképzés területén, amelyek a
munkakörülményekhez való alkalmazkodásra (törlés) irányulnak, javítva ily módon a 
szolgáltatások minőségét, a munkavállalók munka- és életkörülményeit (törlés); úgy 
véli, hogy a szociális szolgáltatások igényeinek fejlődő jellege a hatóságok részéről 
garanciákat igényel a szociális munkások szakképzésének magas szintjét illetően;

Or. it

Módosítás, előterjesztette:Ana Mato Adrover

Módosítás: 123
(11) bekezdés 

11. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az ÁÉSzSz-szolgáltatókat, hogy tekintettel a 
stresszre, a munkaidő-beosztás sajátos módjaira (váltott műszakban vagy éjszaka 
végzett munka), a szociális szolgáltatási tevékenységek egyes típusaira jellemző 
veszélyes vagy kellemetlen jellegre, dolgozzanak ki olyan fellépéseket a szakmai 
továbbképzés területén, amelyek az e körülményekhez való alkalmazkodásra és ezek 
leküldésére irányulnak, javítva ily módon a szolgáltatások minőségét, a munkavállalók 
munka- és életkörülményeit ebben az ágazatban; úgy véli, hogy a szociális 
szolgáltatások igényeinek fejlődő jellege a hatóságok részéről garanciákat igényel a 
szociális ágazatban dolgozók szakképzésének és egyetemi képzésének magas szintjét 
illetően;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 124
(11) bekezdés 

11. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az ÁÉSzSz-szolgáltatókat, hogy tekintettel a 
stresszre, a munkaidő-beosztás fajtájára (váltott műszakban vagy éjszaka végzett 
munka), a szociális szolgáltatási tevékenységek egyes típusaira jellemző veszélyes 
vagy kellemetlen jellegre, dolgozzanak ki olyan fellépéseket a szakképzés és az egész 
életen át tartó tanulás területén, amelyek az e körülményekhez való alkalmazkodásra 
és ezek leküldésére irányulnak, , a meglevő ilyen fellépéseket pedig fejlesszék tovább,
javítva ily módon a szolgáltatások minőségét, a munkavállalók munka- és 
életkörülményeit ebben az ágazatban; úgy véli, hogy a szociális szolgáltatások 
igényeinek fejlődő jellege a hatóságok részéről garanciákat igényel a szociális 
munkások szakképzésének magas szintjét illetően;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Harlem Désir

Módosítás: 125
(11) bekezdés 

11. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az ÁÉSzSz-szolgáltatókat, hogy tekintettel a 
stresszre, a munkaidő-beosztás fajtájára (váltott műszakban vagy éjszaka végzett 
munka), a szociális szolgáltatási tevékenységek egyes típusaira jellemző veszélyes 
vagy kellemetlen jellegre, dolgozzanak ki olyan fellépéseket a szakképzés területén, 
amelyek az e körülményekhez való alkalmazkodásra és ezek leküldésére irányulnak, 
javítva ily módon a szolgáltatások minőségét, a munkavállalók munka- és 
életkörülményeit ebben az ágazatban; úgy véli, hogy a szociális szolgáltatások 
igényeinek fejlődő jellege a hatóságok részéről garanciákat igényel a szociális 
munkások szakképzésének magas szintjét, illetve az ágazatban zajló szociális 
párbeszéd előmozdítását illetően;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Harald Ettl

Módosítás: 126
(11) bekezdés 

11. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az ÁÉSzSz-szolgáltatókat, hogy tekintettel a 
stresszre, a munkaidő-beosztás fajtájára (váltott műszakban vagy éjszaka végzett 
munka), a szociális szolgáltatási tevékenységek egyes típusaira jellemző veszélyes 
vagy kellemetlen jellegre, dolgozzanak ki olyan fellépéseket a szakképzés területén, 
amelyek az e körülményekhez való alkalmazkodásra és ezek leküldésére irányulnak, 
javítva ily módon a szolgáltatások minőségét, a munkavállalók munka- és 
életkörülményeit ebben az ágazatban; úgy véli, hogy a szociális szolgáltatások 
igényeinek fejlődő jellege a hatóságok részéről garanciákat igényel a (törlés) 
munkások szakképzésének magas szintjét illetően;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Françoise Castex

Módosítás: 127
(11a) bekezdés (új) 

11a. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az ÁÉSzSz-szolgáltatókat, hogy értékeljék 
azokat a szakmai tevékenységeket, amelyeknek haszonélvezője ez az ágazat, 
különösen a nem fizetett szakmai tevékenységet, az önkéntességet, olyan eljárás 
kialakításával, amely elismeri az önkéntes időszakokat és azokat nem formális 
ismerteket, amelyek azok során megszerezhetők;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Joel Hasse Ferreira

Módosítás: 128
(1a) bekezdés (új) 

11a. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő az európai szociális 
szolgáltatás bizonyos időszak alatti önkéntes teljesítésre irányuló kísérleti 
kezdeményezéseket, a tagállamok közötti mobilitás keretében is;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Joel Hasse Ferreira

Módosítás: 129
(11b) bekezdés (új) 

11b. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy megfelelően ismerjék el az önkéntesek 
munkáját az ÁÉSzSz biztosításában, különösen a felsőoktatás, a foglalkoztatás és a 
társadalombiztosítás területén;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 130
(12) bekezdés 

12. üdvözli a Bizottság konzultációra irányuló kezdeményezését valamennyi, az ÁÉSzSz 
meghatározása és szervezése keretében érdekelt féllel; úgy véli, hogy e párbeszéd e 
szolgáltatások nagyobb átláthatóságát és magasabb minőségét eredményezi majd, 
valamint meg fogja erősíteni a forrásául szolgáló elveket és értékeket, feltéve, hogy az 
érintett felek részvétele folyamatos lesz a jogalkotási eszközök kidolgozása során;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Bernard Lehideux

Módosítás: 131
(12) bekezdés 

12. üdvözli a Bizottság konzultációra irányuló kezdeményezését valamennyi, az ÁÉSzSz 
meghatározása és szervezése keretében érdekelt féllel; úgy véli, hogy e párbeszéd e 
szolgáltatások nagyobb átláthatóságát és magasabb minőségét eredményezi majd, 
valamint meg fogja erősíteni a forrásául szolgáló elveket és értékeket;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 132
(13) bekezdés 

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a versenyszabályokkal összefüggésben 
felmerülő feszültségek kapcsán az általános érdek elsődlegességének garantálása és 
a hatékony és magas színvonalú szolgáltatások nyújtásának biztosítás céljából 
tartsák tiszteletben az ÁÉSzSz szervezési és irányítási szabályainak, és e 
szolgáltatások terén a finanszírozási források és módszerek szabályainak sokféleségét; 
ajánlja, hogy a Bizottság és a tagállamok használják ki a közbeszerzéseket illető 
hatásköreiket az ágazat fejlődésének és értékeinek előmozdítása érdekében, ahogy 
azt a közbeszerzésekről szóló 2004/18/EK és a 2004/18/EK irányelvek kifejezetten 
lehetővé teszik; ajánlja, hogy a Bizottság és az EU kormányai tegyenek jelentős 
erőfeszítéseket nemzeti, regionális és helyi szinten a közbeszerzési irányelvek 2004-
es felülvizsgálata által kínált lehetőségek kihasználására, a célból, hogy 
szerződéseikben alkalmazzák a szociális és környezetvédelmi záradékokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Ilda Figueiredo

Módosítás: 133
(13) bekezdés 

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben az ÁÉSzSz 
szervezési és irányítási szabályainak, és e szolgáltatások terén a finanszírozási 
források és módszerek szabályainak sokféleségét; felhívja emellett a tagállamokat, 
hogy vonják vissza azokat a „reformokat”, amelyek piaci alapú, a versenynek és a 
pályázati kötelezettségnek alávetett  modelleket vezettek be a szociális területen, 
illetve arra, hogy szüntessék be a köz- és magánszféra közötti partnerségek 
támogatását, illetve a szociális szolgáltatások kiszervezését a magánszektorba, mivel 
a „szociális szolgáltatások modernizálása” megtévesztő stratégia; úgy ítéli meg, hogy 
az általános érdek és a hatékony és minőségi szolgáltatások szem előtt tartása, mind 
a közszférában, mind a szociális gazdaság nem piaci szektorában jelenti a 
legmegfelelőbb stratégiát a magas színvonalú, egységes és általános szociális 
szolgáltatások biztosítására létrehozására;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Françoise Castex, Alain Hutchinson

Módosítás: 134
(13) bekezdés 

13. ügyelve az általános érdekre és a hatékony és minőségi szolgáltatásokra, felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben az ÁÉSzSz szervezési és 
irányítási szabályainak, és e szolgáltatások terén a finanszírozási források és 
módszerek szabályainak sokféleségét; felhív emellett az ellátást biztosító köz- és 
magánszféra közötti partnerségek létrehozására, (törlés);

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Bernard Lehideux

Módosítás: 135
(13) bekezdés 

13. ügyelve az általános érdekre és a hatékony és minőségi szolgáltatásokra, felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben az ÁÉSzSz szervezési és 
irányítási szabályainak, és e szolgáltatások terén a finanszírozási források és 
módszerek szabályainak sokféleségét; felhív emellett az ellátást biztosító köz- és 
magánszféra közötti partnerségek létrehozására, (törlés);

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Jean Louis Cottigny

Módosítás: 136
(13) bekezdés 

13. ügyelve az általános érdekre és a hatékony és minőségi szolgáltatásokra, felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben az ÁÉSzSz szervezési és 
irányítási szabályainak, és e szolgáltatások terén a finanszírozási források és 
módszerek szabályainak sokféleségét; felhív emellett az ellátást biztosító köz- és 
magánszféra közötti partnerségek létrehozására, és a megkülönböztetésmentesség 
előmozdítására.

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Roberto Musacchio

Módosítás: 137
(13) bekezdés 

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben az ÁÉSzSz 
szervezési és irányítási szabályainak, és e szolgáltatások terén a finanszírozási 
források és módszerek szabályainak sokféleségét; (törlés) ügyelve az általános érdekre 
és a hatékony és minőségi szolgáltatásokra;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 138
(13) bekezdés 

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben az ÁÉSzSz 
szervezési és irányítási szabályainak, és e szolgáltatások terén a finanszírozási 
források és módszerek szabályainak sokféleségét; felhív emellett az ellátást biztosító 
köz- és magánszféra közötti partnerségek létrehozására, illetve a finanszírozó 
szervezetek és a szolgáltatók közötti átláthatóság növelésére, ügyelve az általános 
érdekre és a hatékony és minőségi szolgáltatásokra;

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 139
(13) bekezdés 

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben az ÁÉSzSz 
szervezési és irányítási szabályainak, és e szolgáltatások terén a finanszírozási 
források és módszerek szabályainak sokféleségét; felhív emellett az ellátást biztosító 
köz- és magánszféra közötti partnerségek létrehozására, ügyelve az általános érdekre 
és a hatékony és minőségi szolgáltatásokra; emellett hangsúlyozza a működés 
megkezdése előtti közbeszerzések szerepét, mivel ezek értékes eszközei a minőség, az 
innováció, a hatékonyság és a modernizálás előmozdításának ezen a területen;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 140
(14) bekezdés 

14. úgy véli, hogy a tagállamok különféle illetékes állami hatóságai szabadon dönthetnek 
arról, hogy az ÁÉSzSz biztosítását segélyegyletek, más szociális szervezetek, vagy 
magánvállalkozások látják el, amennyiben a magánszektor által nyújtott szolgáltatás 
összeegyeztethető az általános érdek elvének tiszteletben tartásával, de megítélése 
szerint az állami hatóságnak mindenkor ellenőriznie kell azt, hogy a szolgáltatók 
tiszteletben tartják-e az ÁÉSzSz elveit és értékeit, valamint azt a tényt, hogy a 
szolgáltatás ezen elveknek és értékeknek megfelelően történik-e;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Ana Mato Adrover

Módosítás: 141
(14) bekezdés 

14. úgy véli, hogy a tagállamok különféle illetékes állami hatóságai szabadon dönthetnek 
arról, hogy az ÁÉSzSz biztosítását segélyegyletek, más szociális szervezetek, vagy 
magánvállalkozások látják el, amennyiben a magánszektor által nyújtott szolgáltatás 
összeegyeztethető az általános érdek elvének tiszteletben tartásával, de megítélése 
szerint az állami hatóságnak mindenkor ellenőriznie kell azt, hogy a szolgáltatók 
tiszteletben tartják-e az ÁÉSzSz elveit és értékeit, valamint azt a tényt, hogy a 
szolgáltatás az állami hatóságok által jogszerűen előírt feltételeknek megfelelően 
történik-e;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Bernard Lehideux

Módosítás: 142
(14) bekezdés 

14. úgy véli, hogy a tagállamok különféle illetékes állami hatóságai szabadon dönthetnek 
arról, hogy az ÁÉSzSz biztosítását segélyegyletek, más szociális szervezetek, vagy 
magánvállalkozások látják el, amennyiben a magánszektor által nyújtott szolgáltatás 
összeegyeztethető az általános érdek elvének tiszteletben tartásával, de megítélése 
szerint az állami hatóságnak mindenkor ellenőriznie kell azt, hogy a szolgáltatók 
tiszteletben tartják-e az ÁÉSzSz elveit és értékeit, valamint azt a tényt, hogy a 
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szolgáltatás az állami hatóságok által korábban felállított követelményeknek 
megfelelően történik-e, akár formális megbízási aktus, akár engedélyezési rendszer 
útján;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Anne Van Lancker

Módosítás: 143
(14) bekezdés 

14. úgy véli, hogy a tagállamok különféle illetékes állami hatóságai szabadon dönthetnek 
arról, hogy az ÁÉSzSz biztosítását segélyegyletek, más szociális szervezetek, vagy 
magánvállalkozások látják el, amennyiben a magánszektor által nyújtott szolgáltatás 
összeegyeztethető az általános érdek elvének tiszteletben tartásával, de megítélése 
szerint az állami hatóságnak mindenkor ellenőriznie kell azt, hogy a szolgáltatók 
tiszteletben tartják-e az ÁÉSzSz elveit és értékeit, valamint azt a tényt, hogy a 
szolgáltatás az állami hatóságok által korábban felállított követelményeknek 
megfelelően történik-e, akár formális megbízási aktus, akár engedélyezési rendszer 
útján;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Jean Louis Cottigny

Módosítás: 144
(14) bekezdés 

14. úgy véli, hogy a tagállamok különféle illetékes állami hatóságai szabadon dönthetnek 
arról, hogy az ÁÉSzSz biztosítását segélyegyletek, más szociális szervezetek, vagy 
magánvállalkozások látják el, amennyiben a magánszektor által nyújtott szolgáltatás 
összeegyeztethető az általános érdek elvének tiszteletben tartásával, de megítélése 
szerint az állami hatóságnak mindenkor ellenőriznie kell azt, hogy a szolgáltatók 
tiszteletben tartják-e az ÁÉSzSz elveit és értékeit, valamint azt a tényt, hogy a 
szolgáltatás az állami hatóságok által korábban felállított követelményeknek 
megfelelően történik-e, akár formális megbízási aktus, akár engedélyezési rendszer 
útján;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 145
(14) bekezdés 

14. úgy véli, hogy a tagállamok különféle illetékes állami hatóságai szabadon dönthetnek 
arról, hogy az ÁÉSzSz biztosítását segélyegyletek, más szociális szervezetek, vagy 
magánvállalkozások látják el, amennyiben a magánszektor által nyújtott szolgáltatás 
összeegyeztethető az általános érdek elvének tiszteletben tartásával, de megítélése 
szerint az állami hatóságnak mindenkor ellenőriznie kell azt, hogy a szolgáltatók 
tiszteletben tartják-e az ÁÉSzSz elveit és értékeit, valamint azt a tényt, hogy a 
szolgáltatás az állami hatóságok által korábban felállított követelményeknek 
megfelelően történik-e, amennyiben azok megfelelnek az arányosság és a 
megkülönböztetésmentesség elveinek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jean Louis Cottigny

Módosítás: 146
(14) bekezdés 

14. úgy véli, hogy a tagállamok különféle illetékes állami hatóságai szabadon dönthetnek 
arról, hogy az ÁÉSzSz biztosítását segélyegyletek, más szociális szervezetek (például 
egyesületek, szövetkezetek, alapítványok, szövetségek...), vagy magánvállalkozások 
látják el, amennyiben a magánszektor által nyújtott szolgáltatás összeegyeztethető az 
általános érdek elvének tiszteletben tartásával, de megítélése szerint az állami 
hatóságnak mindenkor ellenőriznie kell azt, hogy a szolgáltatók tiszteletben tartják-e 
az ÁÉSzSz elveit és értékeit, valamint azt a tényt, hogy a szolgáltatás az állami 
hatóságok által korábban felállított követelményeknek megfelelően történik-e;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Maria Matsouka

Módosítás: 147
(14) bekezdés 

14. úgy véli, hogy a tagállamok különféle illetékes állami hatóságai szabadon dönthetnek 
arról, hogy az ÁÉSzSz biztosítását segélyegyletek, más szociális szervezetek, vagy 
magánvállalkozások látják el, amennyiben a magánszektor által nyújtott szolgáltatás 
összeegyeztethető az általános érdek elvének tiszteletben tartásával és az ÁÉSzSz 
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szociális jellege semmilyen módon nem sérül, de megítélése szerint az állami 
hatóságnak mindenkor ellenőriznie kell azt, hogy a szolgáltatók tiszteletben tartják-e 
az ÁÉSzSz elveit és értékeit, valamint azt a tényt, hogy a szolgáltatás az állami 
hatóságok által korábban felállított követelményeknek megfelelően történik-e;

Or. el

Módosítás, előterjesztette:José Albino Silva Peneda

Módosítás: 148
(14a) bekezdés (új)

14a. fellép annak érdekében, hogy a szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamok 
illetékes hatóságai olyan alternatív formákat is alkalmazhassanak az ÁÉSzSz 
finanszírozására, mint a magántámogatás és a vállalatok szociális 
felelősségvállalása, és határozottan felhívja a tagállamokat, hogy kezdjenek olyan 
reformokat, amely célja a tagállami szociális rendszerek pénzügyi életképességének 
biztosítása, egy változó társadalomban és munkaerőpiacon, különös figyelemmel a 
demográfiai változásokra, amelyek a nemzedékek közötti szolidaritás megerősítését 
igénylik;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette:Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 149
(15) bekezdés 

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Gabriele Zimmer

Módosítás: 150
(15) bekezdés 

törölve

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Anja Weisgerber

Módosítás: 151
(15) bekezdés 

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Iles Braghetto

Módosítás: 152
(15) bekezdés 

15. ösztönzi a vállalatokat, hogy szociális felelősségük keretében vegyenek részt az 
ÁÉSzSz finanszírozásában, támogatásában és biztosításában;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Harald Ettl

Módosítás: 153
(15) bekezdés 

15. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a vállalatok szociális felelőssége keretében 
segítsék elő a vállalkozások részvételét az ÁÉSzSz finanszírozásában, támogatásában 
és biztosításában és jobban vonják bele a szociális partnereket az ilyen koncepciók 
kidolgozásába;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 154
(16) bekezdés 

16. megállapítja, hogy néhány tagállamban a hatalom decentralizálása a regionális vagy 
helyhatóságok javára az ÁÉSzSz nyújtása terén nem járt elegendő költségvetési 
juttatással az e szolgáltatások nyújtásához optimális mennyiségi és minőségi szint 
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biztosításához; ezért felhívja a tagállamokat és a szociális gazdaság vállalkozásait,
hogy szociális felelősségük keretében lépjenek fel annak érdekében, hogy egyrészt a 
szolgáltatások megfelelően fedjék le a teljes területet, másrészt a regionális vagy 
helyhatóságok javára az ÁÉSzSz nyújtása terén átutalt valamennyi hatáskör mellett 
megfelelő költségvetési juttatás álljon;

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 155
(16a) bekezdés (új) 

16a. ismét megerősíti, hogy a közszolgáltatások ellentételezése nem jelent állami 
támogatást, amennyiben a kötelezettségek átláthatóak, objektívek és világosan meg 
vannak határozva, valamint az ellentételezést objektív és átlátható módon állapítják 
meg és az nem haladja meg a költségek fedezéséhez szükséges mértéket; úgy ítéli 
meg, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak erről tájékoztatniuk kell valamennyi 
érintett szereplőt;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Milan Cabrnoch

Módosítás: 156
(17) bekezdés 

törölve

Or. cs

Módosítás, előterjesztette:Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 157
(17) bekezdés 

törölve

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Iles Braghetto

Módosítás: 158
(17) bekezdés 

17. kéri a Bizottságot, hogy készítsen közleményt az Európai Unión belüli egészségügyi 
szolgáltatásokról, amelynek alapja e szolgáltatások szociális szolgáltatásokként való 
figyelembe vétele, és ily módon tekintettel van sajátosságaikra és azokra a közös 
értékekre és elvekre, amelyek e szolgáltatások ihletői, ezek működésének lényeges 
szabályaira, továbbá a társadalmi szervezetek, az egészségügyi szakemberek és 
magánszervezetek szerepére, valamint a betegek jogaira és kötelezettségeire, minden 
tagállam számára meghagyva a lehetőséget, hogy hogyan határozza meg az e 
szolgáltatások szervezésének pontos szabályait;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Anja Weisgerber

Módosítás: 159
(17) bekezdés 

17. kéri a Bizottságot, hogy készítsen közleményt az Európai Unión belüli egészségügyi 
szolgáltatásokról, amelynek alapja e szolgáltatások szociális szolgáltatásokként való 
figyelembe vétele, és ily módon tekintettel van sajátosságaikra, és amelyben 
megvizsgálja egy olyan (törlés)javaslat szükségességét és jogi lehetőségét, amely 
olyan kritériumokat állapítana meg, amelyek segítségével el lehetne különíteni a 
gazdasági jellegű és nem gazdasági jellegű szociális szolgáltatásokat és amely 
tartalmazhatná azokat a közös értékeket és elveket, amelyek e szolgáltatások ihletői, 
ezek működésének lényeges szabályait, továbbá a társadalmi szervezetek, az 
egészségügyi szakemberek és magánszervezetek szerepét, valamint a betegek jogait és 
kötelezettségeit, minden tagállam számára meghagyva a lehetőséget, hogy hogyan 
határozza meg az e szolgáltatások szervezésének pontos szabályait;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette:Jacek Protasiewicz

Módosítás: 160
(17) bekezdés 

17. kéri a Bizottságot, hogy készítsen közleményt az Európai Unión belüli egészségügyi 
szolgáltatásokról, (törlés) amely tekintettel van sajátosságaikra, és amelyben 
megvizsgálja egy olyan jogalkotási javaslat szükségességét és jogi lehetőségét, amely 
tartalmazhatná azokat a közös értékeket és elveket, amelyek e szolgáltatások ihletői, 
ezek működésének lényeges szabályait, továbbá a társadalmi szervezetek, az 
egészségügyi szakemberek és magánszervezetek szerepét, valamint a betegek jogait és 
kötelezettségeit, minden tagállam számára meghagyva a lehetőséget, hogy hogyan 
határozza meg az e szolgáltatások szervezésének pontos szabályait;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Ilda Figueiredo

Módosítás: 161
(17) bekezdés 

17. kéri a Bizottságot, hogy támogassa azt az álláspontot, amely szerint az Európai Unión 
belüli egészségügyi szolgáltatásokat szociális szolgáltatásoknak kell tekinteni; 
határozottan felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe sajátosságaikat és azokat 
a közös értékeket és elveket, amelyek e szolgáltatások ihletői, ezek működésének 
lényeges szabályait, továbbá a társadalmi szervezetek, az egészségügyi szakemberek 
és magánszervezetek szerepét, valamint a betegek jogait és kötelezettségeit, minden 
tagállam számára meghagyva a lehetőséget, hogy hogyan határozza meg az e 
szolgáltatások szervezésének pontos szabályait;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jean Lambert

Módosítás: 162
(17) bekezdés 

17. kéri a Bizottságot, hogy készítsen közleményt az Európai Unión belüli egészségügyi 
szolgáltatásokról, amelynek alapja e szolgáltatások szociális szolgáltatásokként 
játszott szerepe, és ily módon tekintettel van sajátosságaikra, és amelyben 
megvizsgálja egy olyan jogalkotási javaslat szükségességét és jogi lehetőségét, amely 
tartalmazhatná azokat a közös értékeket és elveket, amelyek e szolgáltatások ihletői, 
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ezek működésének lényeges szabályait, továbbá a társadalmi szervezetek, az 
egészségügyi szakemberek és magánszervezetek szerepét, valamint a betegek jogait és 
kötelezettségeit, minden tagállam számára meghagyva a lehetőséget, hogy hogyan 
határozza meg az e szolgáltatások szervezésének pontos szabályait;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Ana Mato Adrover

Módosítás: 163
(17) bekezdés 

17. kéri a Bizottságot, hogy készítsen közleményt az Európai Unión belüli egészségügyi 
szolgáltatásokról, amelynek alapja e szolgáltatások szociális szolgáltatásokként való 
figyelembe vétele, és ily módon tekintettel van sajátosságaikra, és amelyben 
megvizsgálja intézkedések szükségességét, figyelembe véve azokat a közös értékeket 
és elveket, amelyek e szolgáltatások ihletői, ezek működésének lényeges szabályait, 
továbbá a társadalmi szervezetek, az egészségügyi szakemberek és magánszervezetek 
szerepét, valamint a betegek jogait és kötelezettségeit, minden tagállam számára 
meghagyva a lehetőséget, hogy hogyan határozza meg az e szolgáltatások 
szervezésének pontos szabályait;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Joel Hasse Ferreira

Módosítás: 164
(17a) bekezdés (új) 

17a. kéri a Bizottságot, hogy tárgyaljon a GATS 1. cikke (3) bekezdésének c) pontja 
felülvizsgálatáról, annak érdekében, hogy az általános érdek fogalma egységesen 
kerüljön meghatározásra és kizárja az ÁÉSzSz-okat e megállapodás alkalmazási 
köréből;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Jean Louis Cottigny

Módosítás: 165
(17a) bekezdés (új) 

17a. úgy ítéli meg, hogy a fogyatékkal élő személyeknek (több, mint 50 millió polgár) 
nyújtott szolgáltatások az ÁÉSzSz rendívül fontos részét képezik, figyelembe véve 
azokat az állásokat, amiket az Európai Unióban teremtenek, illetve a nyújtott 
szociális szolgáltatások természetét is. Éppen ezért az Európai Unió feladata a 
megkülönböztetésmentesség garantálása a szolgáltatások magas színvonalának 
elősegítése révén, a legjobb gyakorlatok értékelésére és cseréjére irányuló program 
segítségével;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Jean Louis Cottigny

Módosítás: 166
(17b) bekezdés (új) 

17b. kéri a Bizottságot, hogy tanulmányozza olyan ügynökség létrehozásának 
lehetőségét, amely értékeli és igazolja az ÁÉSzSz-ok minőségét Európában;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Milan Cabrnoch

Módosítás: 167
(18) bekezdés

törölve

Or. cs

Módosítás, előterjesztette:Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 168
(18) bekezdés

törölve
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Or. en

Módosítás, előterjesztette:Iles Braghetto

Módosítás: 169
(18) bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Harald Ettl

Módosítás: 170
(18) bekezdés

18. javasolja egy az Európai Parlament által irányított fórum létrehozását, mely összefogja 
az európai szociális szervezeteket, az európai szociális partnereket, valamint a 
Bizottság és a Tanács képviselőit, e folyamat irányításának támogatására;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Thomas Mann

Módosítás: 171
(18) bekezdés

18. javasolja egy az Európai Parlament által irányított fórum létrehozását, mely összefogja 
az európai szociális szervezeteket, az esetlegesen érintett ágazatok vállalatait, 
valamint a Bizottság és a Tanács képviselőit, e folyamat irányításának támogatására;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Harlem Désir

Módosítás: 172
(18) bekezdés

18. javasolja egy az Európai Parlament által irányított fórum létrehozását, mely összefogja 
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az európai szociális szervezeteket, valamint a Bizottság és a Tanács képviselőit, e 
folyamat irányításának támogatására anélkül, hogy mentesítené a Bizottságot a 
jogalkotás kezdeményezéséért viselt elsődleges felelőssége alól. A Bizottság feladata 
olyan jogi keretrendszert javasolni, amely megfelel az ÁÉSzSz szereplők egyre 
növekvő igényeinek a jogbiztonság és a pontosítások terén;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 173
(19) bekezdés

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a 
tagállamok parlamentjeihez.

Or. en
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