
AD\863610HU.doc PE440.016v03-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2009/2222(INI)

5.4.2011

VÉLEMÉNY
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a közérdekű szociális szolgáltatások jövőjéről
(2009/2222(INI))

A vélemény előadója: Damien Abad



PE440.016v03-00 2/6 AD\863610HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\863610HU.doc 3/6 PE440.016v03-00

HU

JAVASLATOK

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

1. úgy véli, hogy a közérdekű szociális szolgáltatások átfogó szerepet játszanak az Európai 
Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkében, valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 9. és 14. cikkében meghatározott alapelvek megvalósításában, 
különösen egy magas versenyképességű szociális piacgazdaság kialakításában és az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának előmozdításában; 

2. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az egységes piac társadalmi dimenzióját, továbbá 
jobban figyelembe kell venni a közérdekű szociális szolgáltatások sajátosságait egy olyan 
gyakorlatias megközelítés előtérbe helyezésével, amely e szolgáltatások elérhetőségét, 
egyetemességét, méltányosságát, minőségét és hatékonyságát állítja középpontba; 

3. felhívja a figyelmet az Európában működő változatos közszolgáltatási modellekre, 
valamint arra, hogy az európai, illetve a nemzeti, regionális és helyi szintek közötti 
kapcsolatok tisztázását célzó eszmecserék során a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartását további megfontolások központi tárgyává kellene tenni;

4. újfent megerősíti, hogy az újabb gazdasági, társadalmi, intézményi és technológiai 
fejlemények nyomán a közérdekű szociális szolgáltatások folyamatosan alakulnak; 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a belső piacon zajló folyamatos 
változásokat és az európai polgárok alapvető szükségleteit figyelembe véve folytassák a 
közérdekű szolgáltatások infrastruktúrájának, szervezésének és finanszírozásának 
megújítására irányuló folyamatot;

A közérdekű szociális szolgáltatások politikai jelentőségének előmozdítása

5. úgy véli, hogy e szolgáltatásoknak az Európában, különösen a gazdasági válság idején 
betöltött szerepére való tekintettel  az EU-nak jobban el kellene ismernie azok 
fontosságát; ezért felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, vajon az esetlegesen 
felállítandó, európai szociális szolgáltatásokat megfigyelő központ megfelelő eszköz 
lenne-e a tagállamok különböző forrásaiból történő információgyűjtésre és az európai, 
nemzeti, regionális és helyi szinten bevált gyakorlatokat előmozdítására; 

6. felkéri továbbá a Bizottságot a közérdekű szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kérdések/válaszok honlapjának aktualizálására és egy olyan módszertan kidolgozására, 
amely jobban igazodik a közérdekű szolgáltatásokat működtető hatóságokhoz és az 
üzemeltetőkhöz, és amely érthető, közvetlenül alkalmazható, és az EU valamennyi 
hivatalos nyelvén elérhető; 

7. hangsúlyozza a közérdekű szociális szolgáltatások minőségére vonatkozó közös fogalmak 
jobb megértése szempontjából a  szociális szolgáltatások önkéntes európai minőségi 
keretrendszerének jelentőségét, melyet a szociális védelemmel foglalkozó bizottság 
fogadott el 2010-ben; szorgalmazza a közös koordinációs eszközök meghatározását ezen 
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önkéntes keretrendszer használatának optimalizálása és a legjobb gyakorlatok cseréje 
érdekében, összehasonlítható minőségi mutatók meghatározásának céljával;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa a közérdekű szociális szolgáltatások egyedi 
jellemzőinek meghatározására irányuló erőfeszítéseit, és találjon egy közös, elfogadott 
meghatározást a közérdekű szolgáltatásokra, teljes mértékben tiszteletben tartva a 
tagállamok hatáskörét és figyelembe véve azokat az egyéni módokat, ahogy ezeket a 
szolgáltatásokat Európa-szerte alakítják;

A szociális szolgáltatások gazdasági dimenziójának figyelembevétele

9. emlékeztet a közérdekű szociális szolgáltatások jelentős arányára az EU 
összfoglalkoztatásában és a tagállamok államháztartásaiban; úgy véli, hogy a gazdasági és 
költségvetési válság fényében a szociális szolgáltatások folyamatosságának és 
minőségének megőrzésén, valamint hatékonyságuk fokozásán alapuló, kiegyenlített 
megközelítést kell alkalmazni; 

10. úgy véli, hogy egyfelől meg kell vitatni a fogalmak, különösen a megbízás fogalmának 
pontosítását, valamint a közbeszerzési szabályok szükséges tiszteletben tartása és az 
általános érdekű szociális szolgáltatások egymáshoz való viszonyát, különös tekintettel az 
olyan új irányítási megközelítésekre, mint például a házon belüli közbeszerzés és a helyi 
hatóságok között együttműködés, másfelől az ajánlatok kiválasztása során a minőségi 
kritériumok fokozott hangsúlyozását, biztosítva a kkv-k és más szervezetek egyenlő 
részvételét; 

11. ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet a szolgáltatók közötti versenyt szabályozó 
előírásokra, és emlékeztet a Szerződés általános elveire (a megkülönböztetésmentességre, 
az egyenlő bánásmódra és az arányosságra) a közérdekű szociális szolgáltatásokat nyújtó 
állami és magánvállalatok közötti tisztességes verseny biztosítása érdekében;

A közérdekű szociális szolgáltatások keretének meghatározása

12. hangsúlyozza, hogy szükség van a közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő jogi 
bizonytalanságok tisztázására; üdvözli az állami támogatásokra, a közbeszerzésekre és az 
egységes piacra vonatkozó szabályoknak a közérdekű szociális szolgáltatásokra kiterjedő 
alkalmazásáról szóló bizottsági útmutató aktualizálását, de emlékeztet arra, hogy ez nem 
elég, mivel a szabályok számos szereplő számára problémákat vetnek fel; felszólítja a 
Bizottságot, hogy egyszerűsítse ezeket a szabályokat; 

13. tudomásul veszi a Monti-jelentésben szereplő, és különösen az EUMSZ 14. cikke és az 
ahhoz csatolt 26. jegyzőkönyv alkalmazását érintő javaslatokat; kulcsfontosságúnak tartja 
a valós nehézségek és a potenciális megoldások felismerését lehetővé tevő gyakorlatias 
megközelítés követését; felszólítja a Bizottságot, hogy a Parlamenttel és a Tanáccsal 
közösen folytasson mélyreható vizsgálatokat a közérdekű szociális szolgáltatások 
valamely ágazatának működéséről, például az időseknek nyújtott szolgáltatások 
ágazatáról, amely igen fontos szerepet fog kapni, hiszen az Uniónak a közeljövőben 
alapvető demográfiai változásokkal kell majd szembenéznie; 

14. arra kéri a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy a közérdekű szociális szolgáltatásokat 
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nyújtó állami és magánvállalatok megfeleljenek a minőségi követelményeknek; felszólítja 
a Bizottságot, hogy a nemzeti minőségi követelményekre, valamint a tagállamokban 
alkalmazott bevált gyakorlatokra vonatkozóan gyűjtsön információt;

15. üdvözli a Bizottságnak az átláthatóság javítására és a tájékozottság növelésére irányuló 
kezdeményezését az állami támogatások, a közbeszerzések, a köz- és magánszféra közötti 
partnerségek és a koncessziók területén, kommunikációs eszközök fejlesztése révén a 
szociális szolgáltatások vonatkozásában; ugyanakkor rámutat arra, hogy számos kérdés 
még mindig függőben van, és a szabályokat a helyi hatóságok és kis szolgáltatók igényei 
szerint kell alakítani, ezért a Bizottságnak továbbra is világos jogi alapot és tájékoztatást 
kell biztosítania az uniós szabályok alkalmazásáról, azzal a céllal, hogy a közérdekű 
szolgáltatások teljesíthessék küldetésüket, és hozzájárulhassanak egy jobb minőségű élet 
biztosításához Európa polgárai számára;

16. hangsúlyozza a szolgáltatók és az érdekelt felek közötti szorosabb együttműködés 
fontosságát a közérdekű szociális szolgáltatások vonatkozásában, valamint a felhasználók 
fokozott bevonásának jelentőségét, az elvárások pontosabb meghatározásának és a 
minőség tökéletesítésének céljával;

17. rámutat arra, hogy a szociális szolgáltatások széles körét kizárták a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazási köréből; reméli, hogy a Bizottság hamarosan 
mérleget készít e kizáró intézkedések átültetéséről. 
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