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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjéről
(2009/2222(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, különösen annak 2. cikkére és 3. 
cikkének (2) bekezdésére, továbbá az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 
különösen annak 9., 14., 106., 151. cikkére, 153. cikke (1) bekezdésének j) és k) pontjára, 
159., 160. és 161. cikkére, valamint 26. jegyzőkönyvére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára1, különösen annak 36. cikkére,

– tekintettel a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló, 2007. október 23-i 
1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre3, különösen 1. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010) 
szóló, 2008. október 22-i 1098/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra4,

– tekintettel „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása – Az általános érdekű 
szociális szolgáltatások az Európai Unióban” című bizottsági közleményre 
(COM(2006)177 végleges) és az azt kísérő, az Európai Unióban a közérdekű szociális 
szolgáltatásokról szóló bizottsági munkadokumentumra (SEC(2006)0516),

– az „Általános érdekű szolgáltatások, beleértve az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokat: új európai kötelezettségvállalás” című bizottsági közleményre 
(COM(2007)0725),

– tekintettel a „Gyakran ismétlődő kérdések az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások teljesítésével megbízott vállalkozások számára a 
közszolgáltatás nyújtásának ellentételezéseként folyósított állami támogatásokra való 
alkalmazásáról, valamint a közszolgáltatás nyújtásáért folyósított ellentételezés 
formájában nyújtott állami támogatásra vonatkozó közösségi keret alkalmazásáról szóló, 
2005. november 28-i bizottsági határozattal összefüggésben” című bizottsági 
munkadokumentumra (SEC(2007)1516), valamint a „Gyakran ismétlődő kérdések a 
közbeszerzési szabályok általános érdekű szociális szolgáltatásokra történő 
alkalmazásával kapcsolatban” című bizottsági munkadokumentumra (SEC(2007)1514),

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című bizottsági közleményre (COM(2010)2020), valamint az e közleményről szóló 2010. 

                                               
1 HL C 303., 2007.12.14., 1. o.
2 HL L 315., 2007.12.3.
3 HL L 376., 2006.12.27., 36–68. o.
4 HL L 298., 2008.11.07., 20–29. o.
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június 16-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Bizottságnak az általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló első kétéves 
jelentésére (SEC(2008)2179), valamint az általános érdekű szociális szolgáltatásokról 
szóló második kétéves jelentésére (SEC(2010)1284)2,

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé – A magas szinten versenyképes 
szociális piacgazdaságért” című bizottsági közleményre (COM(2010)608),

– tekintettel az „Úton a szolgáltatások jobban működő egységes piaca felé – a szolgáltatási 
irányelv kölcsönös értékelési folyamatának eredményeire építve” című bizottsági 
közleményre (COM(2011)0020) és az ezt kísérő, a szolgáltatási irányelv kölcsönös 
értékelési folyamatáról szóló bizottsági munkadokumentumra (SEC(2011)0102), 

– tekintettel az „Éves növekedési jelentés: az EU válságra adott átfogó válaszlépéseinek 
előmozdítása” című bizottsági közleményre (COM(2011)0011 végleges),

– tekintettel Andor biztosnak a Lisszaboni Szerződés szociális rendelkezéseire vonatkozó 
felszólalására3,

– tekintettel „Az egységes piac új stratégiája – az európai gazdaság és társadalom 
szolgálatában” című 2010. május 9-i Monti-jelentésre4,

– tekintettel a szociális védelemmel foglalkozó bizottság által 2008-ban készített, a 
közösségi jogszabályok általános érdekű szociális szolgáltatásokra történő alkalmazásáról 
szóló jelentésre5,

– tekintettel a szociális védelemmel foglalkozó bizottság által 2010-ben készített, a szociális 
szolgáltatások önkéntes európai minőségi keretrendszeréről szóló jelentésre6,

– tekintettel a szociális védelemmel foglalkozó bizottság által 2010-ben készített, „A 
szociális védelemről és a társadalmi befogadásról szóló 2010. évi közös jelentés” című 
dokumentumra7,

– tekintettel az általános érdekű szociális szolgáltatásokról 2007 szeptemberében 
Lisszabonban, 2008 októberében Párizsban és 2010 októberében Brüsszelben tartott 
fórumok következtetéseire és ajánlásaira8,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 A COM(2008)0418 dokumentumot kísérő bizottsági munkadokumentum – Az általános 
érdekű szociális szolgáltatásokról szóló kétéves jelentés.
3 Plenáris ülésen elhangzott viták, 2010. október 6., szerda – Brüsszel, 13. napirendi pont, A Lisszaboni 
Szerződés szociális rendelkezései (vita), Andor László, a Bizottság tagjának felszólalása.
4 Mario Monti jelentése az Európai Bizottság elnöke számára, 2010. május 9.
5 Az EU Tanácsa, 16062/08, ADD1, 2008. november 20.
6 SPC/2010/10/8 végleges.
7 Az Európai Unió Tanácsa, 6500/10, 2010. február 15.
8 Az általános érdekű szociális szolgáltatásokról tartott első fórum, 2007. szeptember 17., Lisszabon, portugál 

elnökség;
  Az általános érdekű szociális szolgáltatásokról tartott második fórum, 2008. október 28. és 29., francia 
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– tekintettel az EPSCO Tanács 2008. december 16–17-i, 2009. június 8–9-i és 2010. 
december 6–7-i üléseinek következtetéseire1,

– tekintettel az Európai Unió Bíróságának alábbi ítéleteire:
– a C-295/05. sz. Tragsa ügyben 2007. április 19-én hozott ítélet,
– a C-532/03. sz. Bizottság kontra Írország (ír mentőszolgálatok) ügyben 2007. december 

18-án hozott ítélet,
– a C-324/07. sz. Coditel Brabant ügyben 2008. november 13-án hozott ítélet,
– a C-480/06. sz. Bizottság kontra Német Szövetségi Köztársaság (Stadtwerke Hamburg) 

ügyben 2009. június 9-én hozott ítélet,
– a C-206/08. sz. Eurawasser ügyben 2009. szeptember 10-én hozott ítélet,
– a C-573/07. sz. Sea s.r.l. ügyben 2009. október 9-én hozott ítélet,
– a C-196/08. sz. Acoset ügyben 2009. október 15-én hozott ítélet,
– a C-275/08. sz. Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Datenzentrale 

Baden-Württemberg) ügyben 2009. október 15-én hozott ítélet,
– a C-451/08. sz. Helmut Müller ügyben 2010. március 25-én hozott ítélet,

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2006. december 6-i véleményére „A Közösség 
lisszaboni programjának végrehajtása – Az általános érdekű szociális szolgáltatások az 
Európai Unióban” című bizottsági közleményről2,

– tekintettel a jövő európai szociális modelljéről szóló, 2006. szeptember 6-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel az általános érdekű szolgáltatásokról szóló bizottsági fehér könyvről szóló, 
2006. szeptember 27-i állásfoglalására4,

– tekintettel az Európai Unióban az általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló, 2007. 
március 14-i állásfoglalására5,

– tekintettel az EU-ban a társadalmi integráció előmozdításáról és a gyermekszegénységet is 
ideértve a szegénység elleni küzdelemről szóló 2008. október 9-i állásfoglalására6,

                                                                                                                                                  
elnökség;

  Az általános érdekű szociális szolgáltatásokról tartott harmadik fórum, október 26. és 27., 
Brüsszel, belga elnökség.
1 Az Európai Unió Tanácsa, sajtóközlemény (Presse 358), a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Tanács 2916. ülése, 2008. december 16–17.
Az Európai Unió Tanácsa, sajtóközlemény, 9721/2/09 REV 2 (Presse 124), a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, 
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács 2947. ülése, Luxembourg, 2009. június 8–9.
Az Európai Unió Tanácsa, sajtóközlemény, 17323/1/10 REV (Presse 331, PR CO 43), a 
Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács 3053. ülése, 
Brüsszel, 2010. december 6–7., általános érdekű szociális szolgáltatások, 18. o.
2 A Régiók Bizottságának 181/2006. sz. végleges véleménye a COM(2006)0177 dokumentumról.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0340.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0380.
5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0070.
6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0467.
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– tekintettel a szociális gazdaságról szóló, 2009. február 19-i állásfoglalására1,

– tekintettel a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről szóló 2009. 
május 6-i állásfoglalására2,

– tekintettel a közbeszerzéseket érintő új fejleményekről szóló 2010. május 18-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel az Eurofound 2003. és 2007. évi életminőség-felméréseinek eredményeire4,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság 
és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményeire (A7-0000/2011),

A. mivel a szerződések megerősítik a tagállamok részéről az élet- és munkafeltételek 
folyamatos javítására, valamint az Unió részéről a területén élő emberek jóllétére 
vonatkozó célkitűzéseknek Európa fenntartható fejlődésén keresztül történő 
megvalósítását, ami a kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen és a magas szinten 
versenyképes szociális piacgazdaságon alapul majd a teljes foglalkoztatottság és a 
társadalmi haladás, a környezet védelme és minőségének javítása, a társadalmi kirekesztés 
és a megkülönböztetés elleni küzdelem, a társadalmi igazságosság és védelem 
előmozdítása, a nők és férfiak közötti egyenlőség, a generációk közötti szolidaritás és a 
gyermekek jogainak védelme érdekében;

B. mivel az EUMSZ 14. cikke és 26. jegyzőkönyve kifejezetten rendelkezik az általános 
érdekű szolgáltatásokról, amelyek magukban foglalják az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokat, legyenek azok gazdasági vagy nem gazdasági jellegűek; és mivel 
bebizonyosodott, hogy a nemzeti, regionális és helyi hatóságok alapvető szereppel és 
széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek az általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
nyújtásában, más által való ellátásában és megszervezésében; és mivel a szerződések nem 
érintik a tagállamok azon hatáskörét, hogy általános érdekű nem gazdasági 
szolgáltatásokat nyújtsanak, azok más által való ellátásáról gondoskodjanak, valamint 
azokat megszervezzék;

C. mivel az egyetemesen elérhető, kiváló minőségű, hozzáférhető és megfizethető általános 
érdekű szociális szolgáltatások nyújtása ezért az európai szociális modell alapvető 
pillérének, valamint a jó életminőség és az uniós gazdasági célkitűzések elérése alapjának 
tekinthető,

D. mivel az EUSZ 4. cikkének (2) bekezdése és 5. cikkének (3) bekezdése helyi szinten a 
szubszidiaritás elvét alkalmazza, hivatalosan elismeri a regionális és helyi 
önkormányzatokat, és erőteljesebb szereppel ruházza fel azokat,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0062.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0371.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0173.
4 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.
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1. úgy véli, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások és azok felhasználói az 
általános érdekű szolgáltatások szokásos jellemzőin túl több sajátos jellemzővel is 
rendelkeznek; az általános érdekű szociális szolgáltatások az egészségügyi 
szolgáltatásokon felül olyan, mind jogszabályban előírt, mind pedig egyetemesen elérhető 
kiegészítő szolgáltatásokat ölelnek fel, amelyeket közvetlenül nyújtanak az egyének 
számára, és amelyek megelőző, társadalmi kohéziós és befogadó szerepet játszanak, 
valamint kézzelfoghatóvá teszik az alapvető szociális jogokat;

2. hangsúlyozza, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek 
egyetemesnek és a vagyontól vagy jövedelemtől függetlennek kell lennie, és azok nem 
csupán a kiszolgáltatott felhasználóknak szólnak;

3. támogatja a Monti-jelentésben foglalt ajánlást, miszerint a széles sávú internetnek és a 
banki szolgáltatásoknak új egyetemes szolgáltatásoknak kell lenniük, amit az európai 
jogszabályokban is el kell ismerni;

4. rámutat arra, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások munkahelyekben, 
gazdasági tevékenységben és vásárlóerőben kifejezve jelentős gazdasági értéket 
képviselnek – a Bizottság második kétéves jelentése rávilágít, hogy az egészségügyi és 
szociális szolgáltatások ágazata a gazdasági teljesítmény 5%-át teszi ki, és 21,4 millió 
embert foglalkoztat –, valamint hogy a kkv-k különösen nagy mértékben támaszkodnak a 
kiváló minőségű általános érdekű szociális szolgáltatásokra;

5. hangsúlyozza, hogy a helyi hatóságok alapvető szerepet játszanak az általános érdekű 
szociális szolgáltatások meghatározásában, finanszírozásában, biztosításában és 
odaítélésében: a becslések szerint a helyi és regionális kormányzati szféra a 27 uniós 
állam GDP-jének 15,9%-át teszi ki, és a helyi önkormányzatok önmagukban 12,9%-ot, 
szociális védelmi kiadásaik pedig 3%-ot (378,1 milliárd EUR) jelentenek;

6. hangsúlyozza, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások elsődleges célja, hogy 
megvalósítsák a szociálpolitikai célkiűzéseket, valamint kézzelfoghatóvá tegyék az 
egyének és a közösségek szociális jogait, továbbá hangsúlyozza, hogy az általános érdekű 
szociális szolgáltatások gyakran a szociális biztonsági rendszerek szerves részét képezik; 
rámutat arra, hogy az Eurofound életminőség-felmérései1 igazolták, hogy az általános 
érdekű szociális szolgáltatásokat is magukban foglaló általános érdekű szolgáltatások 
nyújtása és fejlesztése az egyik legfontosabb módja annak, hogy javítsák a polgárok 
életminőségét, biztosítsák a teljes körű társadalmi integrációt, valamint gondoskodjanak a 
területi és társadalmi kohézióról;

7. úgy véli, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy az általános érdekű szociális 
szolgáltatások kereskedelmi szolgáltatóinak profitmaximalizálásra irányuló célkitűzése 
ellentétes az általános érdekű szociális szolgáltatásokra vonatkozó elvekkel és 
célkitűzésekkel;

                                               
1 Eurofound – életminőség-felmérések: 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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8. hangsúlyozza, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások nyújtásáról vagy azok 
más által való ellátásáról gondoskodó nemzeti és helyi hatóságoknak egyértelmű jogalapra 
van szükségük szolgáltatásaik és kiadásaik vonatkozásában, és jóllehet a Bizottság által 
kialakított tájékoztatási szolgálat alapvető fontosságú, mégsem elegendő, és nem biztosít 
védelmet az általános érdekű szociális szolgáltatások nyújtói számára a jogi kihívásokkal 
szemben;

9. úgy véli, hogy nem hatékony, demokratikus szempontból pedig elfogadhatatlan, hogy 
továbbra is azt várják az Európai Bíróságtól, hogy jogszabályokban tisztázandó 
kérdésekben ítélkezzen;

10. hangsúlyozza, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások elengedhetetlen 
befektetések Európa jövője szempontjából, és azokra a gazdasági és banki ágazatot sújtó 
válság, valamint a kormányzati megszorító programok miatt súlyos nyomás nehezedik, 
ami tovább fokozza az irántuk való keresletet;

11. úgy véli, hogy a szolidaritás elve és az Európai Unió megszilárdítása megköveteli, hogy a 
növekvő munkanélküliséggel és szegénységgel járó válságra egy lényegesen megnövelt 
uniós költségvetéssel, megerősített strukturális alapokkal – különös tekintettel az Európai 
Szociális Alapra –, valamint egy új európai adósságkezelő ügynökséggel válaszoljanak;

12. úgy véli, hogy a minőségi általános érdekű szociális szolgáltatások nyújtása megköveteli a 
tagállamok kormányaitól, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások számára olyan 
pénzügyi keretet biztosítsanak, amely garantálja a szolgáltatások folyamatosságát, a 
kiegyensúlyozott finanszírozást, valamint megfelelő jövedelmeket, munkafeltételeket és 
képzést a szolgáltatók számára;

13. úgy véli, hogy a minőségi általános érdekű szociális szolgáltatások biztosításának 
fenntartása érdekében a tagállamoknak új bevételi forrásokra, például a pénzügyi 
műveletekre kivetett adóra van szükségük;

14. úgy véli, hogy széles körben európai konszenzus alakult ki abban, hogy az általános 
érdekű szociális szolgáltatások elengedhetetlenek polgáraink jólléte és a gazdaság 
hatékonysága szempontjából, ugyanakkor nincs egyetértés a Bizottságon és a Tanácson 
belül, illetve e két intézmény között azon gyakorlati intézkedések végrehajtásáról, 
amelyek az általános érdekű szociális szolgáltatások nyújtását és fejlesztését hátráltató 
akadályok leküzdésére irányulnak;

15. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak és a helyi hatóságoknak szabadon kell dönteniük az 
általános érdekű szociális szolgáltatások finanszírozásának és nyújtásának módjáról –
közvetlenül vagy egyéb módon –, felhasználva valamennyi rendelkezésre álló eszközt 
annak biztosítása érdekében, hogy az Unió szociális célkitűzéseit ne szorítsák háttérbe az 
egységes piaci szabályok, ugyanakkor elősegítve egy olyan környezet kialakítását, amely 
e szolgáltatások nyújtása során előmozdítja a minőséget, a hozzáférhetőséget és a 
hatékonyságot;

16. felszólít a kölcsönös önsegélyező társaságok, szövetségek és alapítványok 
transznacionális alapon történő működését lehetővé tevő uniós jogszabályok elfogadására;
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17. felszólít az állami támogatások ellenőrzésére vonatkozó alapelvek tisztázására, valamint a 
közszolgálati kötelezettség ellentételezésének kiszámítására vonatkozó kritériumok 
felülvizsgálatára;

18. felszólít arra, hogy a szabályok egyszerűsítése, alkalmazásuk rugalmasságának növelése, 
valamint a kivételek kiterjesztése érdekében bővítsék az Altmark-ügyre 2005-ben adott 
Monti-Kroes-válasz alkalmazási körét; a de minimis küszöbértéket legalább 
500 000 euróra kell emelni egy hároméves időszak során;

19. felszólít a hatályos uniós jogszabályok keretében a gazdasági és nem gazdasági jellegű, 
általános érdekű szociális szolgáltatások osztályozási szempontjainak reformjára;

20. hangsúlyozza, hogy egyszerűsíteni kell a közbeszerzési szabályokat, valamint 
rugalmasabbá kell tenni azokat a közszolgálati kötelezettségek teljesíthetősége érdekében;

21. felszólítja a Bizottságot, hogy hivatalosan ismerje el a szolgáltatók kiválasztásának egyéb 
módjait, így a „házon belüli” (in-house) és a „szolgáltatási koncesszió” módszereit, és 
kifejezetten tulajdonítson azonos értéket az általános érdekű szociális szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződések és finanszírozásuk valamennyi módjának; felhív a „házon belüli” 
módszer kiterjesztésére annak érdekében, hogy az a sajátos közérdekűségi kritériumoknak 
megfelelő szolgáltatókat is felölelje;

22. támogatja az általános érdekű szociális szolgáltatások vonatkozásában a gyakorlatban 
alkalmazott „házon belüli” beszerzési opció jogszabályi rögzítését, ami a vasúti és közúti 
személyszállítási közszolgáltatásról szóló, felülvizsgált 1370/2007/EK rendelet mintáján 
alapulna, és előírná, hogy bármely illetékes helyi hatóság dönthet úgy, hogy maga nyújtja 
a szolgáltatásokat, illetve hogy a közbeszerzési szerződéseket olyan elkülönült jogi 
egységnek ítéli oda, amely felett az illetékes helyi hatóság – a saját szervezeti egységei 
feletti ellenőrzéshez hasonló – ellenőrzést gyakorol;

23. úgy véli, hogy a helyi hatóságokat be kell vonni a beszerzési szabályok alapos 
átvizsgálásának folytonos, alulról felfelé építkező folyamatába, annak érdekében, hogy 
elkerüljék a szabályok és a helyszíni szervezési módok közötti ellentmondásokat;

24. felszólít a „gazdasági szempontból legkedvezőbb ajánlat” fogalmának újradefiniálására 
annak érdekében, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
nemzeti és helyi szociális és minőségi kritériumok kötelező előírásként szerepeljenek a 
beszerzési szerződésekben, az alvállalkozói szerződéseket is beleértve;

25. hangsúlyozza, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások nyújtói által azonosított 
problémák azonnali megoldásokat kívánnak;

26. felszólít egy olyan reformprogram elfogadására, amely magában foglalja a jogszabályok 
kiigazítását és egyértelműbbé tételét uniós szinten, az általános érdekű szociális 
szolgáltatások sajátos jellemzőinek alátámasztására;

27. úgy véli, hogy a szociális védelemmel foglalkozó bizottság jelentős mértékben hozzájárult 
az általános érdekű szociális szolgáltatások megértéséhez és szerepük 
kibontakoztatásához, azonban nem kellően reprezentatív vagy átlátható ahhoz, hogy egy 
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reformprogram hajtóereje legyen;

28. javasolja egy magas szintű, számos érdekelt felet tömörítő munkacsoport létrehozását 
kezdetben két évre szóló megbízatással, amely nyitott, rugalmas és átlátható módon 
működne, és törekedne azon szakpolitikai kezdeményezések végrehajtására, amelyeket a 
szóban forgó jelentés, a harmadik fórum ajánlásai, a Bizottság második kétéves jelentése, 
a szociális védelemmel foglalkozó bizottság jelentései és minden egyéb vonatkozó 
javaslat megemlít; továbbá javasolja minden olyan szabály – különösen az állami 
támogatásokra és a beszerzési eljárásokra vonatkozó szabályok – teljes körű 
felülvizsgálatát, amelyek hatással vannak az általános érdekű szociális szolgáltatásokra, 
valamint annak felmérését, hogy azokat miként kellene átalakítani annak érdekében, hogy 
tiszteletben tartsák és támogassák a tagállamok felelősségvállalását az általános érdekű 
szociális szolgáltatások meghatározásában és nyújtásában, figyelembe véve a szabályok 
jelenlegi bizottsági felülvizsgálatát;

29. úgy véli, hogy megbízatásának részeként a javasolt munkacsoportnak egyúttal fontolóra 
kell vennie olyan innovációkat, mint például az általános érdekű szociális szolgáltatások 
európai forrásközpontja, az általános érdekű szociális szolgáltatások tagállami 
nyilvántartásai, az időskori gondozás kísérleti programja, valamint az önkéntes európai 
minőségi keretrendszeren (VQF) alapuló cselekvési programok;

30. felhív az általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló negyedik európai fórum 
megrendezésére a Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságának szervezésében, 
annak érdekében, hogy folytassák a 2007. évi Ferreira-jelentéssel indított 
kezdeményezést, és felülvizsgálják a reform előrehaladását; felhívja továbbá a 
munkacsoportot, hogy a negyedik fórumra nyújtson be egy elért haladásról szóló jelentést, 
ily módon biztosítva a fórum számára a folytonosságot, az irányt és a lényegi tartalmat;

31. arra sürget, hogy a munkacsoport elnöki tisztségét a Bizottság Szociális Főigazgatósága 
töltse be; kéri továbbá, hogy a munkacsoport tagjai közé vegyék fel a Versenypolitikai 
Főigazgatóságot, a Belső Piaci Főigazgatóságot, a Környezetvédelmi Főigazgatóságot, az
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságot, az Európai Szociális Ügyek 
Tanácsát (EPSCO), a szociális partnereket és az általános érdekű szociális szolgáltatások 
területén tevékenykedő civil társadalmi szervezeteket; demokratikus felhatalmazásukra 
tekintettel a Parlament és a Régiók Bizottsága számára egyaránt központi szerepet kell 
biztosítani; a szociális gazdasági vállalkozásoknak és érdekelt feleknek – így többek 
között az önkéntes szervezeteknek is –, valamint a helyi hatóságoknak szintén 
képviseltetniük kell magukat;

32. üdvözli az önkéntes európai minőségi keretrendszert, ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, 
hogy az elvek alkalmazását a javasolt minőségi kritériumok segítségével kell nyomon 
követni, az érdekelt feleket pedig be kell vonni a folyamatba;

33. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy használják fel az önkéntes európai minőségi 
keretrendszert a minőségi akkreditációs és nyomon követési rendszerek kialakítására, 
valamint értékeljék az önkéntes európai minőségi keretrendszer végrehajtását az Alapjogi 
Charta és az EUMSZ 26. jegyzőkönyve tekintetében;

34. hangsúlyozza, hogy a megfelelő, kiegyensúlyozott munkakörülmények és a minőségi 
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képzés alapvető a minőségi szociális szolgáltatások biztosítása szempontjából;

35. úgy véli, hogy az önkéntes európai minőségi keretrendszerre vonatkozó elveit fel kell 
használni a felülvizsgált közbeszerzési szabályokra alkalmazandó kötelező minőségi 
kritériumok meghatározásában;

36. javasolja, hogy orvosolják az önkéntes európai minőségi keretrendszerben a 
finanszírozásra és a szolgáltatók jogállására történő hivatkozás hiányát;

37. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok és a tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek és a Régiók 
Bizottságának.
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INDOKOLÁS

Az általános érdekű szociális szolgáltatásokkal foglalkozó 2007. évi Hasse Ferreira-jelentés 
óta megváltozott a világ. Először is az év végén látványosan összeomlott az a lazán 
szabályozott gazdasági modell, amelyet a Bizottság és a Tanács számos éven át kitartóan 
szorgalmazott. Másodsorban, és ez már kedvezőbb irányú változás, a Lisszaboni Szerződés új 
szabályozási és politikai környezetet hozott létre az általános érdekű szociális szolgáltatások 
támogatására és fejlesztésére. Az általános érdekű szociális szolgáltatások társadalmaink 
alapvető szociális és gazdasági pillérei.  Meg kell találni a módját megfelelő 
finanszírozásuknak. E jelentés felvázolja azon lehetőségeket, amelyek révén haladó 
szellemben és határozott módon kezelhetők az általános érdekű szociális szolgáltatásokat 
nyújtók és felhasználók problémái. Különösen fontos, hogy létrejöjjön egy elkötelezett és 
alulról felfelé építkező hivatalos testület, amely valamennyi érdekelt felet bevon a szükséges 
reformok meghatározásának és végrehajtásának folyamatába.

A gazdasági válság
Az összeomlás hatalmas gazdasági és társadalmi költségekkel járt, beleértve a gazdaság 
stagnálását, valamint a munkanélküliség és a szegénység nagymértékű növekedését is. A 
tagállamok adóssága és költségvetési hiánya egyes esetekben válságszinteket ért el a 
magánbankok adósságainak államosítása miatt. Az előállt helyzetből adódó költségvetési 
nyomások komoly terheket rónak az általános érdekű szociális szolgáltatások 
finanszírozására, és mindez csak súlyosbítja azt a nyomást, amelyet a neoliberális gazdasági 
modell helyez az említett szolgáltatásokra, opcionális plusz szolgáltatásoknak tekintve azokat. 
Mindez csak súlyosbította az általános érdekű szociális szolgáltatások nyújtói és a polgárok 
részéről régóta fennálló aggodalmakat azzal kapcsolatban, hogy a Szerződések Bizottság általi 
értelmezése milyen korlátozásokat von maga után az ilyen szolgáltatások finanszírozásának és 
biztosításának módozataira vonatkozóan.

A Tanács és a Bizottság jelenlegi politikája a költségvetési konszolidációra helyezi a 
hangsúlyt – azaz a stabilitási és növekedési paktumban (SNP) meghatározott, az adósságra és 
a költségvetési hiányra vonatkozó kritériumok újbóli érvényesítésére, jóllehet a válság 
megmutatta, hogy az SNP teljességgel alkalmatlan arra, hogy az egészséges gazdaság 
mércéjeként szolgáljon. A problémák kezelésének módjáról folytatott vita egyben arról is 
szól, hogy miként óvjuk meg az európai szociális modellt attól, hogy végzetes sebeket kapjon.
Ahelyett, hogy az egyes tagállamok számára megkeresnék az általános érdekű 
szolgáltatásokra fordított kiadások, az adózás és a gazdaságaink fenntartható növekedését 
elősegítő ösztönzők megfelelő kombinációját – ezáltal lehetővé téve az adósság és a hiány 
ésszerű időn belüli, olyan mértékű csökkentését, hogy az kezelhetővé váljon –, inkább egy 
merőben ideológiai program mellett döntöttek. Mindmáig javarészt elsiklanak afelett, hogy 
ebben az időszakban az általános érdekű szociális szolgáltatások biztonsági hálóként és a 
növekedés ösztönzőjeként is fontos szerepet játszhatnának.

A Lisszaboni Szerződés
A Lisszaboni Szerződésben rejlő új szabályozási és politikai lehetőségek azonban – ha 
azokkal bölcsen élnek – segíthetnek az európai szociális modell ezen alapvető alkotóelemének 
megújításában. A válságra adott válasz lehetőséget nyújthat az egyetemes általános érdekű 
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szociális szolgáltatások társadalmi és gazdasági szerepe iránti politikai elkötelezettség 
megújítására.

Az új szerződéses rendelkezések (az EUMSZ 3. cikkének (3) bekezdése, illetve 9. cikke) 
felhatalmaznak bennünket egy modern szociális piacgazdaság kialakítására. Az EUMSZ 14. 
cikke elismeri, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatások (SGEI) az európai szociális 
modell szerves részét képezik.  A 26. jegyzőkönyv egyértelműen kimondja, hogy a 
tagállamok felelősek ezen szolgáltatások nyújtásáért, míg az Európai Unió Alapjogi Chartája 
elismeri a polgárok általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférésének jogát.

E jelentés felvázolja azon lehetőségeket, amelyek révén haladó szellemben és határozott 
módon kezelhetők az általános érdekű szociális szolgáltatásokat nyújtók és felhasználók 
problémái. A jelentés ismerteti mindazon jogszabályokat és politikákat, amelyeket 
kidolgozhatnának annak biztosítására, hogy mind a gazdasági, mind pedig a nem gazdasági 
jellegű, általános érdekű szociális szolgáltatások betölthessék hagyományos szerepüket, 
mindeközben elősegítve a válságból való kilábalást, és hozzájárulva a 2020-ig terjedő 
szociális és gazdasági stratégia megvalósításához, amint azt 2010 decemberében a Szociális 
Ügyek Európai Tanácsa (European Council for Social Affairs) is felismerte.

Az általános érdekű szociális szolgáltatások társadalmi szerepe
Az általános érdekű szociális szolgáltatások (SSGI) az általános érdekű szolgáltatások (SGI) 
alcsoportját képezik, és azokat az uralkodó értelmezések alapján időnként – tévesen – a 
„gazdasági” szolgáltatások körébe sorolják. Az általános érdekű szociális szolgáltatások és 
azok felhasználói az általános érdekű szolgáltatások általános jellemzőin túl több sajátos 
jellemzővel is rendelkeznek. Az általános érdekű szociális szolgáltatások az egészségügyi 
szolgáltatásokon felül olyan, mind jogszabályban előírt, mind pedig egyetemesen elérhető 
kiegészítő szolgáltatásokat ölelnek fel, amelyeket közvetlenül nyújtanak az egyének számára, 
és amelyek megelőző, társadalmi kohéziós és befogadó szerepet játszanak, valamint 
kézzelfoghatóvá teszik az alapvető szociális jogokat.

Olyan kiváló minőségű egyetemes szolgáltatások, mint az egészségügy, az oktatás és a 
gyermekgondozás, valamint olyan alapvető hálózati szolgáltatások, mint a közlekedés, az 
energia és a távközlés, gondoskodnak az egészséges, aktív, összetartó és befogadó 
társadalomról, és elengedhetetlenek a magasabb munkaerő-piaci részvétel és egy 
versenyképes szociális piacgazdaság kialakítása szempontjából.

Az általános érdekű szociális szolgáltatások gazdasági szerepe
Az általános érdekű szociális szolgáltatások összességében jelentős mértékben hozzájárulnak 
a gazdasághoz a munkahelyek, a gazdasági tevékenység és a vásárlóerő szempontjából 
egyaránt. A Bizottság általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló második kétéves 
jelentése rámutat arra, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatások a gazdasági 
teljesítmény 5%-át teszik ki, és mintegy 21,4 millió embert foglalkoztatnak ebben az 
ágazatban. 
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A CEEP1 becslése szerint az Unióban az általános érdekű szolgáltatásokat nyújtók 
közvetlenül 26%-os arányban (2412 milliárd EUR) járulnak hozzá az Unió GDP-jéhez, és 
64 millió személynek adnak munkát, akiknek egyharmada az egészségügyi és szociális 
szolgáltatások terén tevékenykedik.

Az Eurofound életminőség-felmérések keretében végzett kutatása2 kimutatta, hogy az 
általános érdekű szolgáltatások/általános érdekű szociális szolgáltatások nyújtása és 
fejlesztése az egyik legfontosabb módja annak, hogy javítsák a polgárok életminőségét, 
biztosítsák a teljes körű társadalmi integrációt, valamint gondoskodjanak a társadalmi és 
területi kohézióról, azokat akár állami minisztériumok és hivatalok vagy helyi hatóságok, akár 
szociális gazdasági vállalkozások és olyan szereplők nyújtják, mint például a kölcsönös 
önsegélyező társaságok, szövetkezetek és önkéntes szervezetek.

Finanszírozás
A szolidaritás közösségi megközelítése, a gyengébb gazdaságok támogatása érdekében 
jelentősen megnövelt uniós költségvetés, az Európai Beruházási Bank nagyobb szerepe és az 
adósságterhek stabilizálása érdekében létrehozandó európai adósságkezelő ügynökség 
gyorsabb fellendülést biztosítana, és megerősítené az Európai Uniót egy olyan időszakban, 
amikor egyre növekvő széthúzó erők gyengítik azt. A Berès-jelentésben foglalt 
megállapodásnak megfelelően a pénzügyi műveletekre Európa-szerte kivetendő, 0,5%-ot meg 
nem haladó adó évi 200 milliárd EUR bevételt eredményezne.

A reform előmozdítására tett kezdeményezés
Az általános érdekű szociális szolgáltatásokat nyújtó vagy azok más által történő ellátásáról 
gondoskodó állami hatóságoknak egyértelmű jogalapra van szükségük, amelyre 
szolgáltatásaikat és kiadásaikat alapozhatják. A Bizottság által kialakított tájékoztatási 
szolgálat elengedhetetlen a szolgáltatók számára, ezért örvendetes lenne az említett 
szolgáltatás korszerűsítése. Az egyes kérdések Bizottság általi tisztázása azonban nem 
szüntette meg a jogbizonytalanságot. Az Európai Bíróság kénytelen ítélkezni a szóban forgó 
kérdésekben, jóllehet azokat jogszabályokban kellene tisztázni. Ez nem kielégítő a 
demokratikus vagy hatékony döntéshozatal szempontjából.
Az általános érdekű szociális szolgáltatásokat nyújtó önkéntes és szociális gazdasági 
vállalkozások – amelyek kevés forrással vagy gyenge irányítási struktúrával rendelkeznek –
fizetésképtelenné válhatnak a közbeszerzések bürokratikus követelményei és az állami 
támogatásra vonatkozó szabályok mázsás terhe alatt. Mindez korlátozza kapacitásukat, 
valamint a helyi hatóságok hajlandóságát arra, hogy ilyen vállalkozásokat vegyenek igénybe 
szolgáltatások nyújtásakor és az innovatív szolgáltatások kísérleti jellegű előmozdításakor.

A kihívás abban áll, hogy a rendelkezésünkre álló valamennyi eszköz felhasználásával egy 
megbízható és rugalmas keretet alkossunk és nyújtsunk az általános érdekű szociális 
szolgáltatások számára, ezáltal biztosítva az Unió szociális célkitűzéseinek támogatását, 
ahelyett, hogy a kereskedelmi vállalkozások szabályozására irányuló szabályokkal 
hátráltatnánk azok elérését. 

                                               
1 CEEP: A közszolgáltatások feltérképezése:
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
2 Eurofound – életminőség-felmérések: http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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Az előadó úgy véli, hogy a reformcsomagnak – az EUMSZ 14. cikkét alkalmazva – magában 
kell foglalnia az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó keretrendeletet, 
meghatározva az általános érdekű szolgáltatások fogalmát, és korlátok közé szorítva az 
egységes piaci szabályok hatását. A rendelet különbséget tehetne a gazdasági és nem 
gazdasági jellegű, általános érdekű szolgáltatások között, valamint e szolgáltatások sikeres 
működése érdekében megszilárdíthatná és tisztázhatná az általános elveket és a közös 
feltételeket. A Tanács és a Bizottság politikai összetétele azonban valószínűtlenné teszi, hogy 
a közeljövőben elfogadjanak egy ilyen jogszabályt, megoldásokra pedig most van szükség.

E jelentés olyan reformprogramot vázol fel, amely többek között foglalkozik a beszerzési 
eljárásokra és az állami támogatásra vonatkozó szabályokból adódó nehézségekkel az 
általános érdekű szociális szolgáltatások nyújtása szempontjából, valamint javaslatokat tesz 
arra vonatkozóan, hogy miként érhető el rugalmas megközelítés a nemzeti és helyi hatóságok 
számára az általános érdekű szociális szolgáltatások finanszírozása és odaítélése terén, akár 
„házon belüli” szolgáltatásokként is. A reformoknak többek között az alábbi területeket is 
érinteniük kell: a szociális gazdasági vállalkozások és szereplők, valamint az önkéntes 
szervezetek szerepe az általános érdekű szociális szolgáltatások nyújtásában; a beszerzési 
szerződésekben – beleértve az alvállalkozói szerződéseket is – a nemzeti és helyi szociális és 
minőségi követelményeknek való kötelező megfelelés; az általános érdekű szociális 
szolgáltatások nyújtása során a színlelt önfoglalkoztatás kérdésének kezelése; a kölcsönös 
önsegélyező társaságok transznacionális alapon történő működését lehetővé tevő uniós 
alapokmány kidolgozása.

Számos érdekelt felet tömörítő munkacsoport
Az általános érdekű szociális szolgáltatásokra vonatkozó, nagyra törő reformprogramnak 
legfőképpen egy hivatalos keretre van szüksége, amely a megfelelő reformok végrehajtására 
irányul. E jelentés egy „magas szintű, számos érdekelt felet tömörítő munkacsoport” 
létrehozását javasolja, amit az általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló harmadik, 
kétévente megrendezett fórum ajánlásai is támogatnak. A munkacsoport feladata lenne, hogy 
széles körben konszenzust érjen el különféle javaslatokról, ideértve az Európai Parlament, a 
Bizottság, a szociális védelemmel foglalkozó bizottság, a szociális partnerek, valamint a 
szolgáltatók és felhasználók képviseleti szerveinek javaslatait is, továbbá hogy meghatározza 
azokat a politikai és jogszabályi kiigazításokat, amelyek szükségesek a magas színvonalú 
előírások és olyan jogbiztonság kialakításához, amely révén teljes mértékben érvényesíthető 
az a társadalmi és gazdasági szerep, amelyet az általános érdekű szociális szolgáltatások 
betölthetnek az európai társadalomban.
___________________________

1 Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport, az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokról szóló rendelettervezet: proinsias.derossa@europarl.europa.eu.
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Tagsága a fent említett szervezetekből állna, elnöki tisztségét a Szociális Főigazgatóságnak 
kell betöltenie, tagjai között pedig a Versenypolitikai Főigazgatóságnak, a Belső Piaci 
Főigazgatóságnak, a Környezetvédelmi Főigazgatóságnak, valamint az Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságnak is szerepelnie kell. A munkacsoport megbízatása 
kezdetben két évre szólna, azzal a célkitűzéssel, hogy jelentést készít az elért haladásról az 
általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló negyedik, kétévente megrendezett fórumra, 
amelyre ez a jelentés szintén javaslatot tesz.

Az UNIOPSS-tól1 származik egy további ötlet, amelyet a javasolt munkacsoportnak érdemes 
lenne megfontolnia, mivel javasolja az általános érdekű szociális szolgáltatások európai 
forrásközpontjának létrehozását. Ez a tagállamok, a Bizottság és a civil társadalom közötti 
európai szintű szakmai platformként működhetne. A központ elősegítené egy hatékony 
európai jogi keret kialakítását, megkönnyítené a befektetést, lehetővé tenné a bevált 
módszerek cseréjét, statisztikákat gyűjtene és összehasonlító tanulmányokat szervezne.
Bármely olyan jogalkotási kezdeményezésről konzultálhatnának vele, amely kihat az 
általános érdekű szociális szolgáltatásokra. Az egységes piac megvalósításáról (2010) szóló 
Monti-jelentés kifejti, hogy az általános érdekű szolgáltatások gazdasági és társadalmi 
szempontból is fontos szerepet játszanak, majd arra a következtetésre jut, hogy szükség van a 
széles sávú hozzáféréshez és a banki szolgáltatásokhoz fűződő új egyetemes jogra. Mindez, a 
már meglévő aggodalmak mellett – amelyek az egységes piacról szóló jogszabályoknak az 
általános érdekű szociális szolgáltatásokra gyakorolt hatására vonatkoznak – szükségessé teszi 
a jogalkotók fellépését. 

Önkéntes európai minőségi előírások
A kiváló minőségű általános érdekű szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés minden 
polgár joga. E kérdésben többek között már a civil társadalom is figyelemre méltó munkát 
végzett, és meglehetősen közel állunk egy önkéntes európai minőségi keretrendszer (VQF) 
elfogadásához. A VQF-ben azonban vannak hiányosságok, amelyekkel e jelentés is igyekezett 
foglalkozni. A minőséghez elengedhetetlenek az alábbi tényezők: az emberi méltóság és az 
alapvető jogok tiszteletben tartása; továbbá a szolgáltatások ösztönözzék a részvételt; tegyék 
lehetővé, hogy a fogyasztók saját döntéseket hozzanak; legyenek holisztikusak és
folytonosak; a szolgáltatásokat a közösségekkel és más szereplőkkel közösen biztosítsák; a 
szolgáltatásokat szakképzett munkavállalók nyújtsák megfelelő foglalkoztatási és 
munkakörülmények között; azokat átlátható módon irányítsák, és legyenek elszámoltathatók.

Következtetés
Számos egyéb javaslat is érkezett többek között az alábbi szervezetektől: EPSU, ETUC, 
valamint a szolgáltatóktól, például a CEEP-től, továbbá a helyi hatóságokat és a civil 
társadalmat képviselő számos szervezettől, amilyen például a Solidar, az Európai Szociális 
Hálózat (ESN), a Szociális Platform, a REVES, a BAGFW, az AIM, az MEPLF, az 
Eurodiaconia, a CEDAG, a REIF és az Eurocities. Gondosan áttekintettem a fent felsorolt 
valamennyi álláspontot. Ezek mindegyike személyes tapasztalatokon alapul, és hosszas, 
alapos megfontolást érdemel strukturált és integrált módon, ahogy azt a javasolt 
munkacsoport is tenné.

A szolgáltatók és a felhasználók által azonosított problémák sürgős megoldásokat kívánnak, a 
gazdasági és munkanélküliségi válság fényében pedig polgárainknak soha korábban nem volt 
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még ilyen nagy szüksége a kiváló minőségű általános érdekű szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésre, miközben gazdaságainknak és társadalmunknak szintén szüksége van az ilyen 
szolgáltatások nyújtotta előnyökre.

_________________________

1 UNIOPSS:http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf.


