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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:

1. mivel az általános érdekű szociális szolgáltatások aktívan hozzájárulnak a szerződések által 
meghatározott uniós célkitűzések megvalósításához, nevezetesen a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió előmozdításához, felkéri az Európai Bizottságot, hogy a Monti–Kroes-
csomag értékelését és felülvizsgálatát felhasználva egy megfelelő és a szervezésben részt 
vevő állami hatóságok szempontjából funkcionális megközelítés segítségével továbbra is 
tegyen erőfeszítéseket a közösségi szabályok egyértelművé tételére és végrehajtásuk 
nyomon követésére az általános érdekű szociális szolgáltatások területén, figyelembe véve 
e szociális szolgáltatások megszervezését érintő sajátosságokat, jogállásukat és helyi 
jellegzetességeiket, valamint a tagállamok felelősségét e szolgáltatások megszervezésében 
és finanszírozásában;

2. hangsúlyozza, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások tagállamokban való 
megszervezése történelmi fejlődési folyamat és különböző kulturális hagyományok 
eredménye, ezért lehetetlen és nem kívánatos egységes európai modellt kidolgozni, hanem 
rugalmas megközelítést kell elfogadni, amely a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása 
mellett kellően figyelembe veszi a regionális és helyi hatóságok önkormányzáshoz való 
jogát és kellő teret enged a tagállamok különböző szervezeti formáinak megfelelő egyedi 
fejlődésnek;

3. úgy véli, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó egyetlen uniós 
keretrendelet nem a megfelelő eszköz e terület jogbiztonságának kialakításához;

4. kéri az Európai Bizottságot egy indikatív dokumentum elfogadására, amely tartalmazza a 
szervezésben részt vevő állami hatóságoknak szánt metodológiát, pontosan meghatározva 
az európai szabályok alkalmazásával kapcsolatos eljárásokat; ebben az összefüggésben 
hasznosnak találja a helyi hatóságok továbbképzését a közbeszerzési eljárások terén 
felmerülő jogbizonytalanságok kiküszöbölése érdekében;

5. kéri az Európai Bizottságot annak mérlegelésére, hogy célszerű lenne-e egy külön az 
általános érdekű szociális szolgáltatásokra vonatkozó de minimis rendelet benyújtása, vagy 
az ilyen szolgáltatások de minimis küszöbének kiigazítása, amely az uniós ellenőrzést 
azokra a szociális szolgáltatásokat érintő állami támogatásokra összpontosítaná, amelyek 
jelentős hatással lehetnek az EU-n belüli határon átnyúló kereskedelemre;

6. kéri az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg a kórházak és szociális otthonok jelenlegi 
bejelentési kötelezettség alóli mentesítésének ajánlhatóságát tekintettel arra, hogy a belső 
piac aktuális fejlettségi szintjén ezen ágazatok esetében a verseny torzulása nem feltétlenül 
arányos a bevételekkel és a kompenzáció összegével, terjessze ki azon általános érdekű 
szociális szolgáltatások körét, melyek küszöbérték nélkül mentesülnek a bejelentési 
kötelezettség alól; kéri az Európai Bizottságot, hogy mentesítse a versenytárgyalás után 
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kötött szerződések keretében odaítélt támogatásokat a bejelentési kötelezettség alól, 
tekintettel arra, hogy a versenytárgyalások létező alternatívái (házon belül, engedélyezési 
rendszerek, megbízás stb.) sokkal inkább hozzáigazíthatók az általános érdekű szociális 
szolgáltatások jellegzetességeihez;

7. kéri a Bizottságot, hogy utasítsa a tagállamokat, hogy csak olyan szolgáltatások esetében 
írjanak ki versenytárgyalásokat, amelyek iránt valódi és természetes piaci kínálat és 
kereslet mutatkozik, mert ha olyan szolgáltatásokra írnak ki versenytárgyalásokat, 
melyeknek nincs valódi és természetes piaca, az csak felesleges kiadásokkal és 
adminisztratív terhekkel jár;

8. kéri az Európai Bizottságot, hogy pontosítsa, hogyan alkalmazza a gazdasági és nem 
gazdasági tevékenységek és a kereskedelemre gyakorolt hatás fogalmát az általános érdekű 
szociális szolgáltatásokra, valamint „a szükséges ellentételezés mértékét azon költségek 
elemzése alapján kell megállapítani, amelyet egy átlagos, jól vezetett és a szükséges 
közszolgáltatási követelmények kielégítéséhez közlekedési eszközökkel megfelelően 
felszerelt vállalkozásnál felmerülnének” (Európai Bíróság, C-280/00, Altmark-ügy) elv 
alkalmazásának konkrét feltételeit;

9. hangsúlyozza, hogy a hivatalos megbízatási aktus garantálja az átláthatóságot, melyet fent 
kell tartani; kéri a Bizottságtól annak vizsgálatát, hogy a megbízatásra és a túlkompenzáció 
ellenőrzésére vonatkozó szabályok megfelelnek-e a szociális szolgáltatások jellemzőinek 
és hogy tegyen lépéseket, amennyiben ezeket nem ítéli megfelelőnek; hangsúlyozza, hogy 
a megbízás (megbízatási aktus) alkalmazási körét – különösen a szabályok alkalmazása 
területén gyakorolt nagyobb rugalmasság révén – javítani kell;

10. mivel az általános érdekű szociális szolgáltatások emberközpontú szolgáltatások, és mivel 
a társadalom leghátrányosabb helyzetű embereinek a szükségleteit elégítik ki, így téve 
lehetővé az egyének számára, hogy jelentős szerepet töltsenek be a gazdasági és szociális 
életben (a Tanács 2010. december 6–7-i következtetései), azon a véleményen van, hogy az 
alapvető banki szolgáltatásokat általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak kellene 
tekinteni és egyetemes szolgáltatási kötelezettséget kellene előírni ezekre vonatkozóan a 
hozzáférhetőség, a megfizethető ár, az átláthatóság és a magas minőség garantálása 
érdekében;

11. kéri a Bizottságot, hogy tegyen jogalkotási javaslatot a projektkötvényekről a vonatkozó és 
fenntartható általános gazdasági érdekű uniós szolgáltatások hosszú távú és megfizethető 
finanszírozásának biztosítása érdekében, különösen a szociális lakások (az épületek 
energiahatékonysági szempontú felújítása) és a középületek felújítása területén;

12. hangsúlyozza, hogy a kompenzáció kiszámításakor nem kizárólag gazdasági és pénzügyi 
kritériumokat kell figyelembe venni, hanem szociális kritériumokat is;

13. érdeklődéssel várja a Monti–Kroes-csomag értékelésének eredményeit, amelyek 
megmutatják, hogy van-e, és ha igen, hol van szükség további kiigazításra;
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