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JAVASLATOK

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

A. mivel az általános érdekű szolgáltatások nem csak a társadalmi és gazdasági kohézió 
fontos elemei, hanem jelentősen hozzájárulnak az európai gazdaság versenyképességéhez 
is,

B. mivel az Európai Közösségek Bírósága immár kiterjedt esetjoggal rendelkezik, amely 
folyamatosan fejlődik és az általános érdekű szolgáltatások több különböző szempontjára 
is kiterjed, beleértve az állami támogatást, az azonos bánásmódot és/vagy a verseny 
torzulását; mivel a Bíróság elé tárt számos, az általános érdekű szolgáltatások belső piaci 
szabályokkal való kompatibilitásával kapcsolatos ügy hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy az e területtel kapcsolatos pozitív közösségi jogszabályok 
tisztázásával választ adjanak e kérdésre , amelyet a Bizottság közleményének is meg kell 
erősítenie; mivel a közhatóságok és az e területen működő általános érdekű szociális 
szolgáltatások működtetői felismerik a Bíróság ítélkezésének állandó fejlődését, 
különösen a „gazdasági tevékenység” fogalma mint a bizonytalanság forrása tekintetében,

C. mivel, az EK-Szerződés 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően figyelembe véve a 
szubszidiaritás elvét az általános érdekű szolgáltatások meghatározása, valamint annak 
eldöntése, hogy mely szolgáltatások tartozzanak bele, és hogyan szervezzék, 
finanszírozzák, nyújtsák, értékeljék és ellenőrizzék azokat, a tagállamok és regionális 
és/vagy hely hatóságaik feladata, ezt pedig további jogszabályok megfogalmazásakor 
teljes mértékben tiszteletben kell tartani,

1. csalódottságának ad hangot a Bizottság közleményében foglalt azon nyilatkozattal 
kapcsolatban, miszerint folytatni kívánja a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos 
konzultációs folyamatot annak ellenére, hogy felismeri, hogy sürgősen szükség van 
bizonyos, a szociális szolgáltatásokra vonatkozó közösség szabályok alkalmazásának 
tisztázására;

2. hangsúlyozza, hogy az általános érdekű szolgáltatásoknak magas minőségűeknek kell 
lenniük, átfogó lefedettséget kell megcélozniuk, tiszteletben kell tartaniuk a társadalmi 
egyensúlyt, biztosításuknak pedig optimális költségekkel és a tartós ellátásbiztonságra 
alapozva kell történnie; hangsúlyozza továbbá, hogy az általános érdekű szolgáltatások 
többségét lehetséges az igazságos verseny feltételei között nyújtani, azon alapelvnek 
megfelelően, miszerint a magán- és közvállalkozásoknak azonos elbánásban kell 
részesülniük;

3. emlékeztet arra, hogy az e területen hatályos szabályokat a Bíróság esetjoga és a Bizottság 
egyes esetekről kialakított értelmezése határozza meg, és hogy sem a szükséges 
jogbiztonságot, sem a megfelelő átláthatóságot még nem sikerült elérni;

4. hangsúlyozza a jövőbeni ágazatspecifikus, a belső piaci szabályokon és a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartásán alapuló szabályok létezésének szükségességét és azt, hogy az 
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ágazatspecifikus szabályokat nem szabad kétségbe vonni; emlékeztet ezeknek az 
ágazatspecifikus szabályoknak a sikerére, és azt javasolja, hogy az ágazatspecifikus 
megközelítést terjesszék ki más ágazatokra is;

5. felszólítja ezért a Bizottságot, hogy teremtsen nagyobb jogbiztonságot a szociális és 
egészséggondozási általános érdekű szolgáltatások körében és fogalmazzon meg 
ágazatspecifikus tanácsi és parlamenti irányelvre irányuló javaslatot a megfelelő 
területeken.


