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Módosítás 1
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a közérdekű szociális 
szolgáltatások átfogó szerepet játszanak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSz.) 9., illetve 14. 
cikkében meghatározott alapelvek 
megvalósításában, különösen egy magas 
versenyképességű szociális piacgazdaság 
kialakításában és az Unió társadalmi és 
területi kohéziójának előmozdításában; 
hangsúlyozza a belső piac társadalmi 
dimenziója megerősítésének fontosságát a 
közérdekű szociális szolgáltatások 
sajátosságainak jobb figyelembevételén 
keresztül, egy olyan gyakorlatias 
megközelítés előtérbe helyezésével, amely 
e szolgáltatások elérhetőségét, 
egyetemességét, minőségét és 
hatékonyságát állítja középpontba;

1. úgy véli, hogy a közérdekű szociális 
szolgáltatások átfogó szerepet játszanak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSz.) 9., illetve 14. 
cikkében meghatározott alapelvek 
megvalósításában, különösen egy magas 
versenyképességű szociális piacgazdaság 
kialakításában és az Unió gazdasági,
társadalmi és területi kohéziójának 
előmozdításában; hangsúlyozza a belső 
piac társadalmi dimenziója 
megerősítésének fontosságát a közérdekű 
szociális szolgáltatások sajátosságainak 
jobb figyelembevételén keresztül, egy 
olyan gyakorlatias megközelítés előtérbe 
helyezésével, amely e szolgáltatások 
elérhetőségét, egyetemességét, 
méltányosságát, minőségét és 
hatékonyságát állítja középpontba;

Or. pt

Módosítás 2
Olle Schmidt

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a közérdekű szociális 
szolgáltatások átfogó szerepet játszanak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSz.) 9., illetve 14. 
cikkében meghatározott alapelvek 

1. úgy véli, hogy a közérdekű szociális 
szolgáltatások átfogó szerepet játszanak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSz.) 9., illetve 14. 
cikkében meghatározott alapelvek 
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megvalósításában, különösen egy magas 
versenyképességű szociális piacgazdaság 
kialakításában és az Unió társadalmi és 
területi kohéziójának előmozdításában; 
hangsúlyozza a belső piac társadalmi 
dimenziója megerősítésének fontosságát a 
közérdekű szociális szolgáltatások 
sajátosságainak jobb figyelembevételén 
keresztül, egy olyan gyakorlatias 
megközelítés előtérbe helyezésével, amely 
e szolgáltatások elérhetőségét, 
egyetemességét, minőségét és 
hatékonyságát állítja középpontba;

megvalósításában, különösen egy magas 
versenyképességű szociális piacgazdaság 
kialakításában és az Unió társadalmi és 
területi kohéziójának előmozdításában; 
hangsúlyozza a belső piac társadalmi 
dimenziója megerősítésének fontosságát;
hangsúlyozza egy olyan gyakorlatias 
megközelítés előtérbe helyezését, amely e 
szolgáltatások elérhetőségét, 
egyetemességét, minőségét és 
hatékonyságát állítja középpontba;

Or. en

Módosítás 3
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a közérdekű szociális 
szolgáltatások átfogó szerepet játszanak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSz.) 9., illetve 14. 
cikkében meghatározott alapelvek 
megvalósításában, különösen egy magas 
versenyképességű szociális piacgazdaság 
kialakításában és az Unió társadalmi és 
területi kohéziójának előmozdításában; 
hangsúlyozza a belső piac társadalmi 
dimenziója megerősítésének fontosságát a 
közérdekű szociális szolgáltatások 
sajátosságainak jobb figyelembevételén 
keresztül, egy olyan gyakorlatias 
megközelítés előtérbe helyezésével, amely 
e szolgáltatások elérhetőségét, 
egyetemességét, minőségét és 
hatékonyságát állítja középpontba;

1. úgy véli, hogy a közérdekű szociális 
szolgáltatások szerepet játszanak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSz.) 9., illetve 14. 
cikkében meghatározott alapelvek 
megvalósításában, és egy magas 
versenyképességű szociális piacgazdaság 
kialakításában; hangsúlyozza az egységes
piac és a közérdekű szociális 
szolgáltatások társadalmi dimenziója 
felismerésének fontosságát;

Or. en



AM\859198HU.doc 5/25 PE458.561v02-00

HU

Módosítás 4
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a közérdekű szociális 
szolgáltatások átfogó szerepet játszanak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSz.) 9., illetve 14. 
cikkében meghatározott alapelvek 
megvalósításában, különösen egy magas 
versenyképességű szociális piacgazdaság 
kialakításában és az Unió társadalmi és 
területi kohéziójának előmozdításában; 
hangsúlyozza a belső piac társadalmi 
dimenziója megerősítésének fontosságát a 
közérdekű szociális szolgáltatások 
sajátosságainak jobb figyelembevételén 
keresztül, egy olyan gyakorlatias 
megközelítés előtérbe helyezésével, amely 
e szolgáltatások elérhetőségét, 
egyetemességét, minőségét és 
hatékonyságát állítja középpontba;

1. úgy véli, hogy a közérdekű szociális 
szolgáltatások átfogó szerepet játszanak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSz.) 9., illetve 14. 
cikkében meghatározott alapelvek 
megvalósításában, különösen egy magas 
versenyképességű szociális piacgazdaság 
kialakításában és az Unió társadalmi és 
területi kohéziójának előmozdításában; 
hangsúlyozza a belső piac társadalmi 
dimenziója megerősítésének fontosságát a 
közérdekű szociális szolgáltatások 
sajátosságainak jobb figyelembevételén 
keresztül, egy olyan gyakorlatias 
megközelítés előtérbe helyezésével, amely 
e szolgáltatások elérhetőségét, 
egyetemességét, minőségét és 
hatékonyságát folyamatosan 
felülvizsgálja;

Or. de

Módosítás 5
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy a szociális 
szolgáltatások létfontosságú emberi 
szükségletek kielégítésére szerveződtek, 
különös tekintettel a társadalom 
kiszolgáltatott helyzetben lévő tagjai, 
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valamint a fogyatékkal élők 
szükségleteire; kiemeli, hogy e 
szolgáltatások megelőző és a társadalmi 
összetartozást szolgáló szerepet töltenek be 
a népesség egésze számára, jövedelmi 
szintre és vagyonra való tekintet nélkül;
ezért úgy véli, hogy a szolgáltatások 
dinamikus jellege miatt a belső piac 
szabályai nem vonatkozhatnak rájuk;

Or. en

Módosítás 6
Louis Grech

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. 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 
folytassák az infrastruktúra 
megújításának folyamatát, a közérdekű 
szolgáltatások szervezését és 
finanszírozását a belső piacon zajló 
folyamatos változások és az európai 
polgárok alapvető szükségletei fényében;

Or. en

Módosítás 7
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
Subheading 1 a (new) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
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bevonják a politikai és  intézményi 
szereplőket, a civil társadalmat és az 
érdekelt feleket, holisztikusan 
megközelítve a közérdekű szolgáltatások 
témakörét, Európa polgárait és a kkv-kat 
is figyelembe véve, mely utóbbiakat 
gyakran kifelejtenek az európai szociális 
gazdaság e területén;

Or. pt

Módosítás 8
Pascal Canfin

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. az e szolgáltatásoknak Európában 
betöltött szerepére tekintettel, s különösen 
a gazdasági válság fényében úgy véli, hogy 
az EU-nak jobban érvényre kellene 
juttatnia azok fontosságát; ezzel 
kapcsolatban felkéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az európai szociális 
szolgáltatásokat megfigyelő központ 
létrehozásának gondolatát, amely központ 
a tagállamokban különböző forrásoktól 
gyűjtene információkat és az európai, 
nemzeti, regionális és helyi szinten bevált 
gyakorlatokat értékelné; felkéri továbbá a 
Bizottságot a közérdekű szociális 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kérdések/válaszok internetes honlapjának 
aktualizálására, hogy az EU valamennyi 
hivatalos nyelvén elérhetővé váljon;

2. az e szolgáltatásoknak Európában 
betöltött szerepére tekintettel, s különösen 
a gazdasági válság fényében úgy véli, hogy 
az EU-nak jobban érvényre kellene 
juttatnia azok fontosságát; ezzel 
kapcsolatban felkéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az európai szociális 
szolgáltatásokat megfigyelő központ 
létrehozásának gondolatát, amely központ 
a tagállamokban különböző forrásoktól 
gyűjtene információkat és az európai, 
nemzeti, regionális és helyi szinten bevált 
gyakorlatokat értékelné; felkéri továbbá a 
Bizottságot a közérdekű szociális 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kérdések/válaszok internetes 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;

Or. fr



PE458.561v02-00 8/25 AM\859198HU.doc

HU

Módosítás 9
Olle Schmidt

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. az e szolgáltatásoknak Európában 
betöltött szerepére tekintettel, s különösen 
a gazdasági válság fényében úgy véli, hogy 
az EU-nak jobban érvényre kellene 
juttatnia azok fontosságát; ezzel 
kapcsolatban felkéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az európai szociális 
szolgáltatásokat megfigyelő központ 
létrehozásának gondolatát, amely központ 
a tagállamokban különböző forrásoktól 
gyűjtene információkat és az európai, 
nemzeti, regionális és helyi szinten bevált 
gyakorlatokat értékelné; felkéri továbbá a 
Bizottságot a közérdekű szociális 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kérdések/válaszok internetes honlapjának 
aktualizálására, hogy az EU valamennyi 
hivatalos nyelvén elérhetővé váljon;

2. az e szolgáltatásoknak Európában 
betöltött szerepére tekintettel, s különösen 
a gazdasági válság fényében úgy véli, hogy 
az EU-nak jobban érvényre kellene 
juttatnia azok fontosságát; ezzel 
kapcsolatban felkéri a Bizottságot, hogy 
fejlessze tovább az európai szociális 
szolgáltatásokat megfigyelő központ 
létrehozásának gondolatát, amely központ 
a tagállamokban különböző forrásoktól 
gyűjtene információkat és az európai, 
nemzeti, regionális és helyi szinten bevált 
gyakorlatokat értékelné; felkéri továbbá a 
Bizottságot a közérdekű szociális 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kérdések/válaszok internetes honlapjának 
aktualizálására, hogy az EU valamennyi 
hivatalos nyelvén elérhetővé váljon; felkéri 
a Bizottságot, hogy dolgozzon ki általános 
és önkéntes európai minőségi 
keretrendszert a közérdekű szociális 
szolgáltatásokat ellátó állami és 
magánvállalatok számára a tisztességes 
verseny és a jobb minőség biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 10
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. az e szolgáltatásoknak Európában 
betöltött szerepére tekintettel, s különösen 

2. az e szolgáltatásoknak Európában 
betöltött szerepére tekintettel, s különösen 
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a gazdasági válság fényében úgy véli, hogy 
az EU-nak jobban érvényre kellene 
juttatnia azok fontosságát; ezzel 
kapcsolatban felkéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az európai szociális 
szolgáltatásokat megfigyelő központ 
létrehozásának gondolatát, amely központ
a tagállamokban különböző forrásoktól 
gyűjtene információkat és az európai, 
nemzeti, regionális és helyi szinten bevált 
gyakorlatokat értékelné; felkéri továbbá a 
Bizottságot a közérdekű szociális 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kérdések/válaszok internetes honlapjának 
aktualizálására, hogy az EU valamennyi 
hivatalos nyelvén elérhetővé váljon;

a gazdasági válság fényében úgy véli, hogy 
az EU-nak jobban el kellene ismernie azok 
fontosságát; ezzel kapcsolatban felkéri a 
Bizottságot, hogy a tagállamokban 
különböző forrásoktól gyűjtsön
információkat és értékelje az európai, 
nemzeti, regionális és helyi szinten bevált 
gyakorlatokat; felkéri továbbá a 
Bizottságot a közérdekű szociális 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kérdések/válaszok internetes honlapjának 
aktualizálására, hogy az EU valamennyi 
hivatalos nyelvén elérhetővé váljon;

Or. en

Módosítás 11
Toine Manders

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. az e szolgáltatásoknak Európában 
betöltött szerepére tekintettel, s különösen 
a gazdasági válság fényében úgy véli, hogy 
az EU-nak jobban érvényre kellene 
juttatnia azok fontosságát; ezzel 
kapcsolatban felkéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az európai szociális 
szolgáltatásokat megfigyelő központ 
létrehozásának gondolatát, amely központ 
a tagállamokban különböző forrásoktól 
gyűjtene információkat és az európai, 
nemzeti, regionális és helyi szinten bevált 
gyakorlatokat értékelné; felkéri továbbá a 
Bizottságot a közérdekű szociális 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kérdések/válaszok internetes honlapjának 
aktualizálására, hogy az EU valamennyi 
hivatalos nyelvén elérhetővé váljon;

2. az e szolgáltatásoknak Európában 
betöltött szerepére tekintettel, s különösen 
a gazdasági válság fényében úgy véli, hogy
az EU-nak jobban érvényre kellene 
juttatnia azok fontosságát; ezzel 
kapcsolatban felkéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg, vajon az európai szociális 
szolgáltatásokat megfigyelő központ 
létrehozása - amely központ a 
tagállamokban különböző forrásoktól 
gyűjtene információkat - megfelelő eszköz 
lenne-e, és értékelje az európai, nemzeti, 
regionális és helyi szinten bevált 
gyakorlatokat; felkéri továbbá a 
Bizottságot a közérdekű szociális 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kérdések/válaszok internetes honlapjának 
aktualizálására, hogy az EU valamennyi 
hivatalos nyelvén elérhetővé váljon;
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általánosságban kiemeli, hogy ahhoz, 
hogy jobban megértsék és megismerjék az 
európai intézmények működését, az 
európai polgároknak lehetőséget kell adni 
arra, hogy elérhető és könnyen 
használható online fordítógépek révén 
megfelelő fordításban hozzáférjenek 
mindenfajta online információhoz, annak 
érdekében, hogy a kívánt információkat 
saját nyelvükön olvashassák;

Or. en

Módosítás 12
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. az e szolgáltatásoknak Európában 
betöltött szerepére tekintettel, s különösen 
a gazdasági válság fényében úgy véli, hogy 
az EU-nak jobban érvényre kellene 
juttatnia azok fontosságát; ezzel 
kapcsolatban felkéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az európai szociális 
szolgáltatásokat megfigyelő központ 
létrehozásának gondolatát, amely központ 
a tagállamokban különböző forrásoktól 
gyűjtene információkat és az európai, 
nemzeti, regionális és helyi szinten bevált 
gyakorlatokat értékelné; felkéri továbbá a 
Bizottságot a közérdekű szociális 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kérdések/válaszok internetes honlapjának 
aktualizálására, hogy az EU valamennyi 
hivatalos nyelvén elérhetővé váljon;

2. az e szolgáltatásoknak Európában 
betöltött szerepére tekintettel, s különösen 
a gazdasági válság fényében úgy véli, hogy 
az EU-nak jobban érvényre kellene 
juttatnia azok fontosságát; ezzel 
kapcsolatban felkéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az európai szociális 
szolgáltatásokat megfigyelő központ 
létrehozásának gondolatát, amely központ 
a tagállamokban különböző forrásoktól 
gyűjtene információkat és az európai, 
nemzeti, regionális és helyi szinten bevált 
gyakorlatokat értékelné, és készítsen 
megfelelő költségelemzést; felkéri továbbá
a Bizottságot a közérdekű szociális 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kérdések/válaszok internetes honlapjának 
aktualizálására, hogy az EU valamennyi 
hivatalos nyelvén elérhetővé váljon;

Or. de
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Módosítás 13
Pascal Canfin

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza a közös fogalmak jobb 
megértésének fontosságát a közérdekű 
szociális szolgáltatásokra vonatkozó 
önkéntes európai minőségi keretrendszer 
tekintetében, melyet a szociális 
védelemmel foglalkozó bizottság 2010-ben 
fogadott el; a közös koordinációs eszközök 
meghatározását szorgalmazza, az 
önkéntes keretrendszer használatának 
optimalizálása, és a legjobb gyakorlatok 
cseréje érdekében, összehasonlítható 
minőségi mutatók meghatározásának 
céljával;

Or. fr

Módosítás 14
Louis Grech

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. 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;

Or. en
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Módosítás 15
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a közérdekű szociális 
szolgáltatások fontosságára az EU 
összfoglalkoztatásában és a tagállamok 
államháztartásaiban; a gazdasági és 
költségvetési válság fényében 
szükségesnek tartja egy, a közérdekű 
szociális szolgáltatások minőségének 
megőrzésén és hatékonyságuk fokozásán 
alapuló kiegyenlített megközelítés 
alkalmazását; úgy véli továbbá, hogy el 
kell gondolkodni a közbeszerzéseket és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
szabályok kialakításáról, különösen az új 
irányítási módok, például a házon belüli 
beszerzések tekintetében vagy az ajánlatok 
kiválasztási eljárása során a minőségi 
kritériumok megerősítése vonatkozásában;

3. emlékeztet a közérdekű szociális 
szolgáltatások fontosságára az EU 
összfoglalkoztatásában és a tagállamok 
államháztartásaiban; a gazdasági és 
költségvetési válság fényében 
szükségesnek tartja egy, a közérdekű
szociális szolgáltatások minőségének 
megőrzésén és hatékonyságuk fokozásán 
alapuló kiegyenlített megközelítés 
alkalmazását; úgy véli továbbá, hogy el 
kell gondolkodni a közbeszerzéseket és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
szabályok kialakításáról, különösen az új 
irányítási módok, például a házon belüli 
beszerzések tekintetében vagy az ajánlatok 
kiválasztási eljárása során a minőségi 
kritériumok megerősítése vonatkozásában, 
biztosítva, hogy a kkv-k egyenlő 
körülmények között vehessenek részt;

Or. pt

Módosítás 16
Pascal Canfin

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a közérdekű szociális 
szolgáltatások fontosságára az EU 
összfoglalkoztatásában és a tagállamok 
államháztartásaiban; a gazdasági és 
költségvetési válság fényében 
szükségesnek tartja egy, a közérdekű 
szociális szolgáltatások minőségének 
megőrzésén és hatékonyságuk fokozásán 

3. emlékeztet a közérdekű szociális 
szolgáltatások fontosságára az EU 
összfoglalkoztatásában és a tagállamok 
államháztartásaiban; a gazdasági és 
költségvetési válság fényében 
szükségesnek tartja egy, a közérdekű 
szociális szolgáltatások 
folyamatosságának és minőségének 
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alapuló kiegyenlített megközelítés 
alkalmazását; úgy véli továbbá, hogy el 
kell gondolkodni a közbeszerzéseket és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
szabályok kialakításáról, különösen az új 
irányítási módok, például a házon belüli 
beszerzések tekintetében vagy az ajánlatok 
kiválasztási eljárása során a minőségi 
kritériumok megerősítése vonatkozásában;

megőrzésén és hatékonyságuk fokozásán 
alapuló kiegyenlített megközelítés 
alkalmazását; úgy véli továbbá, hogy el 
kell gondolkodni a fogalmak tisztázásán, 
különösen a megbízás vonatkozásában, 
valamint a közbeszerzéseket és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
szabályok kialakításáról, különösen az új 
irányítási módok, például a házon belüli 
beszerzések, a helyi hatóságok közötti 
együttműködés és a közszféra szereplői 
közötti partnerségek bármilyen más 
formája tekintetében vagy az ajánlatok 
kiválasztási eljárása során a minőségi 
kritériumok megerősítése vonatkozásában; 
síkra száll amellett, hogy az ajánlati 
felhívásokba vegyék be az ilyen minőségi 
kritériumokat, különösen a szociális és 
környezetvédelmi területeken és a 
tisztességes kereskedelem 
vonatkozásában; emlékeztet, hogy 
figyelembe kell venni és fenn kell tartani a 
nonprofit szolgáltatók különleges 
státuszát; arra szólít fel, hogy a közérdekű 
szociális szolgáltatásokat biztosító 
szociális gazdaság vállalkozásai több 
bátorítást és támogatást kapjanak; 

Or. fr

Módosítás 17
Olle Schmidt

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a közérdekű szociális 
szolgáltatások fontosságára az EU 
összfoglalkoztatásában és a tagállamok 
államháztartásaiban; a gazdasági és 
költségvetési válság fényében 
szükségesnek tartja egy, a közérdekű 
szociális szolgáltatások minőségének 
megőrzésén és hatékonyságuk fokozásán 

3. emlékeztet a közérdekű szociális 
szolgáltatások fontosságára az EU 
összfoglalkoztatásában és a tagállamok 
államháztartásaiban; a gazdasági és 
költségvetési válság fényében 
szükségesnek tartja egy, a közérdekű 
szociális szolgáltatások minőségének 
megőrzésén és hatékonyságuk fokozásán 
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alapuló kiegyenlített megközelítés 
alkalmazását; úgy véli továbbá, hogy el 
kell gondolkodni a közbeszerzéseket és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
szabályok kialakításáról, különösen az új 
irányítási módok, például a házon belüli 
beszerzések tekintetében vagy az ajánlatok 
kiválasztási eljárása során a minőségi 
kritériumok megerősítése 
vonatkozásában;

alapuló kiegyenlített megközelítés 
alkalmazását; úgy véli továbbá, hogy el 
kell gondolkodni a közbeszerzéseket és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
szabályok kialakításáról;

Or. en

Módosítás 18
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a közérdekű szociális 
szolgáltatások fontosságára az EU 
összfoglalkoztatásában és a tagállamok 
államháztartásaiban; a gazdasági és 
költségvetési válság fényében 
szükségesnek tartja egy, a közérdekű 
szociális szolgáltatások minőségének 
megőrzésén és hatékonyságuk fokozásán 
alapuló kiegyenlített megközelítés 
alkalmazását; úgy véli továbbá, hogy el 
kell gondolkodni a közbeszerzéseket és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
szabályok kialakításáról, különösen az új 
irányítási módok, például a házon belüli 
beszerzések tekintetében vagy az ajánlatok 
kiválasztási eljárása során a minőségi 
kritériumok megerősítése vonatkozásában;

3. emlékeztet a közérdekű szociális 
szolgáltatások fontosságára az EU 
összfoglalkoztatásában és a tagállamok 
államháztartásaiban; a gazdasági és 
költségvetési válság fényében 
szükségesnek tartja egy kiegyenlített 
megközelítés alkalmazását és a 
közbeszerzéseket érintő szabályok 
tisztázását, különösen az új irányítási 
módok, például a házon belüli beszerzések 
tekintetében vagy az ajánlatok kiválasztási 
eljárása során a minőségi kritériumok 
megerősítése vonatkozásában;

Or. en
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Módosítás 19
Louis Grech

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy az Európai Unió 
alapvető céljainak eléréséhez 
létfontosságú a szociális szolgáltatások 
magas színvonala, ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy 
keretrendszert, amely minimális 
útmutatásként szolgálna a magas 
minőségi előírásokra, a szociális 
szolgáltatások hozzáférhetőségére és 
megfizethetőségére vonatkozóan, minden 
európai polgár érdekét szolgálva;

Or. en

Módosítás 20
Olle Schmidt

Véleménytervezet
Subheading 3 a (new) 

Véleménytervezet Módosítás

felhívja a figyelmet a szolgáltatók közötti 
versenyt szabályozó előírásokra;
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
figyelembe vegyék ezeket az előírásokat a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat 
biztosító állami és magánvállalatokra 
vonatkozó versenyszabályok 
alkalmazásakor; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a közérdekű szociális 
szolgáltatások nem tartoznak a 
szolgáltatási irányelv hatálya alá;

Or. en
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Módosítás 21
Pascal Canfin

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
jogi bizonytalanságok tisztázására; üdvözli 
az állami támogatásokra, a 
közbeszerzésekre és a belső piacra 
vonatkozó szabályoknak a közérdekű 
szociális szolgáltatásokra kiterjedő 
alkalmazásáról szóló bizottsági útmutató 
aktualizálását; tudomásul veszi a Monti-
jelentésben szereplő, és különösen az 
EUMSz. 14. cikkének ágazatok szerinti 
alkalmazását célzó javaslatokat; 
kulcsfontosságúnak tartja a valós 
nehézségek és a lehetséges megoldások 
felismerését lehetővé tevő gyakorlatias 
megközelítés követését; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a Parlamenttel és a 
Tanáccsal közösen folytasson mélyreható 
vizsgálatokat a közérdekű szociális 
szolgáltatások egyik kísérleti ágazatának 
működéséről, például az időseknek nyújtott 
szolgáltatások ágazatáról, amely a jövőben 
igen fontos szerepet fog kapni;

4. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
jogi bizonytalanságok tisztázására; üdvözli 
az állami támogatásokra, a 
közbeszerzésekre és a belső 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;
tudomásul veszi a Monti-jelentésben 
szereplő, és különösen az EUMSz. 14. 
cikkének és az ahhoz a Szerződéshez 
csatolt 26. jegyzőkönyvnek az
alkalmazását érintő javaslatokat;
felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető 
leghamarabb javasoljon az alapvető 
emberi jogokon, és nem gazdasági 
megfontolásokon alapuló, a közérdekű 
szociális szolgáltatásokat világosan 
meghatározó jogszabályt, mely a 
szubszidiaritás és a helyi autonómia elveit 
erősíti; felszólít továbbá a közérdekű 
szociális szolgáltatások azon 
kategóriájának kiterjesztésére, mely 
küszöbértékekre való tekintet nélkül 
mentesül az értesítési kötelezettség alól az 
állami támogatások tekintetében, a 
kórházak és a szociális lakások példáját 
követve; felhívja a figyelmet az érdekelt 
felekkel régóta tartó párbeszédre, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy cselekedjen 
végre; a közbeszerzésről szóló irányelvek 
felülvizsgálatával kapcsolatosan arra 
szólít fel, hogy tisztázni kell, mely 
szabályok nem vonatkoznak a közérdekű 
szociális szolgáltatásokra, és hogy a 
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közérdekű szociális szolgáltatásokkal 
kapcsolatos, gyakran helyi vonatkozású 
tevékenységek fényében mit jelent a 
„világos, határokon átnyúló érdek”;
felszólítja a Bizottságot, hogy a 
Parlamenttel és a Tanáccsal közösen 
folytasson mélyreható vizsgálatokat a 
közérdekű szociális szolgáltatások egyik 
kísérleti ágazatának működéséről, például 
az időseknek nyújtott szolgáltatások 
ágazatáról, amely a jövőben igen fontos 
szerepet fog kapni;

Or. fr

Módosítás 22
Olle Schmidt

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
jogi bizonytalanságok tisztázására; üdvözli 
az állami támogatásokra, a 
közbeszerzésekre és a belső piacra 
vonatkozó szabályoknak a közérdekű 
szociális szolgáltatásokra kiterjedő 
alkalmazásáról szóló bizottsági útmutató 
aktualizálását; tudomásul veszi a Monti-
jelentésben szereplő, és különösen az 
EUMSz. 14. cikkének ágazatok szerinti 
alkalmazását célzó javaslatokat; 
kulcsfontosságúnak tartja a valós 
nehézségek és a lehetséges megoldások 
felismerését lehetővé tevő gyakorlatias 
megközelítés követését; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a Parlamenttel és a 
Tanáccsal közösen folytasson mélyreható 
vizsgálatokat a közérdekű szociális 
szolgáltatások egyik kísérleti ágazatának 
működéséről, például az időseknek nyújtott 
szolgáltatások ágazatáról, amely a jövőben 
igen fontos szerepet fog kapni;

4. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
jogi bizonytalanságok tisztázására; 
tudomásul veszi a Monti-jelentésben 
szereplő, és különösen az EUMSz. 14. 
cikkének ágazatok szerinti alkalmazását 
célzó javaslatokat; kulcsfontosságúnak 
tartja a valós nehézségek és a lehetséges 
megoldások felismerését lehetővé tevő 
gyakorlatias megközelítés követését; 
felszólítja a Bizottságot, hogy a 
Parlamenttel és a Tanáccsal közösen 
folytasson mélyreható vizsgálatokat a 
közérdekű szociális szolgáltatások egyik 
kísérleti ágazatának működéséről, például 
az időseknek nyújtott szolgáltatások 
ágazatáról, amely a jövőben igen fontos 
szerepet fog kapni; megjegyzi azt a tényt, 
hogy az EU-nak jelentős demográfiai 
változásokkal kell szembenéznie a 
közeljövőben;
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Or. en

Módosítás 23
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
jogi bizonytalanságok tisztázására; üdvözli 
az állami támogatásokra, a 
közbeszerzésekre és a belső piacra 
vonatkozó szabályoknak a közérdekű 
szociális szolgáltatásokra kiterjedő 
alkalmazásáról szóló bizottsági útmutató 
aktualizálását; tudomásul veszi a Monti-
jelentésben szereplő, és különösen az 
EUMSz. 14. cikkének ágazatok szerinti 
alkalmazását célzó javaslatokat; 
kulcsfontosságúnak tartja a valós 
nehézségek és a lehetséges megoldások 
felismerését lehetővé tevő gyakorlatias 
megközelítés követését; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a Parlamenttel és a 
Tanáccsal közösen folytasson mélyreható 
vizsgálatokat a közérdekű szociális 
szolgáltatások egyik kísérleti ágazatának 
működéséről, például az időseknek nyújtott 
szolgáltatások ágazatáról, amely a jövőben 
igen fontos szerepet fog kapni;

4. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
jogi bizonytalanságok tisztázására; 
kulcsfontosságúnak tartja a valós 
nehézségek és a lehetséges megoldások 
felismerését lehetővé tevő gyakorlatias 
megközelítés követését; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a Parlamenttel és a 
Tanáccsal közösen folytasson mélyreható 
vizsgálatokat a közérdekű szociális 
szolgáltatások egyik kísérleti ágazatának 
működéséről, például az időseknek nyújtott 
szolgáltatások ágazatáról, amely a jövőben 
igen fontos szerepet fog kapni;

Or. en

Módosítás 24
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy szükség van a 4. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
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közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
jogi bizonytalanságok tisztázására; üdvözli 
az állami támogatásokra, a 
közbeszerzésekre és a belső piacra 
vonatkozó szabályoknak a közérdekű 
szociális szolgáltatásokra kiterjedő 
alkalmazásáról szóló bizottsági útmutató 
aktualizálását; tudomásul veszi a Monti-
jelentésben szereplő, és különösen az 
EUMSz. 14. cikkének ágazatok szerinti 
alkalmazását célzó javaslatokat; 
kulcsfontosságúnak tartja a valós 
nehézségek és a lehetséges megoldások 
felismerését lehetővé tevő gyakorlatias 
megközelítés követését; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a Parlamenttel és a 
Tanáccsal közösen folytasson mélyreható 
vizsgálatokat a közérdekű szociális 
szolgáltatások egyik kísérleti ágazatának 
működéséről, például az időseknek nyújtott 
szolgáltatások ágazatáról, amely a jövőben 
igen fontos szerepet fog kapni;

közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
jogi helyzet tisztázására; üdvözli az állami 
támogatásokra, a közbeszerzésekre és az 
egységes piacra vonatkozó szabályoknak a 
közérdekű szociális szolgáltatásokra 
kiterjedő alkalmazásáról szóló bizottsági 
útmutató aktualizálását; tudomásul veszi a 
Monti-jelentésben szereplő, és különösen 
az EUMSz. 14. cikkének ágazatok szerinti 
alkalmazását célzó javaslatokat; 
kulcsfontosságúnak tartja a valós 
nehézségek és a lehetséges megoldások 
felismerését lehetővé tevő gyakorlatias 
megközelítés követését; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a Parlamenttel és a 
Tanáccsal közösen folytasson mélyreható 
vizsgálatokat a közérdekű szociális 
szolgáltatások egyik ágazatának 
működéséről, például az időseknek nyújtott 
szolgáltatások ágazatáról, amely a jövőben 
igen fontos szerepet fog kapni;

Or. en

Módosítás 25
Toine Manders

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
jogi bizonytalanságok tisztázására; üdvözli 
az állami támogatásokra, a 
közbeszerzésekre és a belső piacra 
vonatkozó szabályoknak a közérdekű 
szociális szolgáltatásokra kiterjedő 
alkalmazásáról szóló bizottsági útmutató 
aktualizálását; tudomásul veszi a Monti-
jelentésben szereplő, és különösen az 
EUMSz. 14. cikkének ágazatok szerinti 
alkalmazását célzó javaslatokat; 
kulcsfontosságúnak tartja a valós 

4. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat érintő 
jogi bizonytalanságok tisztázására; üdvözli 
az állami támogatásokra, a 
közbeszerzésekre és a belső piacra 
vonatkozó szabályoknak a közérdekű 
szociális szolgáltatásokra kiterjedő 
alkalmazásáról szóló bizottsági útmutató 
aktualizálását; tudomásul veszi a Monti-
jelentésben szereplő, és különösen az 
EUMSz. 14. cikkének ágazatok szerinti 
alkalmazását célzó javaslatokat, és azokat, 
amelyek az irányelvek helyett inkább a 
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nehézségek és a lehetséges megoldások 
felismerését lehetővé tevő gyakorlatias 
megközelítés követését; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a Parlamenttel és a 
Tanáccsal közösen folytasson mélyreható 
vizsgálatokat a közérdekű szociális 
szolgáltatások egyik kísérleti ágazatának 
működéséről, például az időseknek nyújtott 
szolgáltatások ágazatáról, amely a jövőben 
igen fontos szerepet fog kapni;

rendeletek alkalmazását szorgalmazzák; 
kulcsfontosságúnak tartja a valós 
nehézségek és a lehetséges megoldások 
felismerését lehetővé tevő gyakorlatias 
megközelítés követését; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a Parlamenttel és a 
Tanáccsal közösen folytasson mélyreható 
vizsgálatokat a közérdekű szociális 
szolgáltatások egyik kísérleti ágazatának 
működéséről, például az időseknek nyújtott 
szolgáltatások ágazatáról, amely a jövőben 
igen fontos szerepet fog kapni;

Or. en

Módosítás 26
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy be kell vezetni egy 
jogalkotási csomagot, melynek része egy, 
a közérdekű gazdasági szolgáltatásokra 
vonatkozó szabályozási keretrendszer, az 
EUMSz-nek a közérdekű szolgáltatások 
meghatározására vonatkozó 14. cikke 
alapján. E szabályokban egyértelműen 
különbséget kell tenni a gazdasági és nem 
gazdasági jellegű, közérdekű 
szolgáltatások között, és ezzel egyidőben, a 
szolgáltatások sikeres működése 
érdekében meg kell szilárdítani és tisztázni 
kell az általános elveket és a közös 
feltételeket.  

Or. pt



AM\859198HU.doc 21/25 PE458.561v02-00

HU

Módosítás 27
Olle Schmidt

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. arra kéri a tagállamokat, hogy 
biztosítsák, hogy a közérdekű szociális 
szolgáltatásokat nyújtó állami és 
magánvállalatok megfelelnek a minőségi 
követelményeknek; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a nemzeti minőségi 
követelményekre, valamint a 
tagállamokban alkalmazott bevált 
gyakorlatokra vonatkozóan gyűjtsön 
információt

Or. en

Módosítás 28
Louis Grech

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza annak szükségét, hogy 
tovább  elemezzék a közösségi jognak a 
belső piac, a verseny, az állami 
támogatások és a közbeszerzések területén 
történő alkalmazása, és a közérdekű 
szociális szolgáltatások közötti kapcsolatot 
az Európai Unió szociális célkitűzéseit 
figyelembe véve; úgy véli, hogy a 
beszerzések és az állami támogatások 
szabályainak reformjára van szükség 
ahhoz, hogy a szociális minőségre 
vonatkozó olyan kritériumokat lehessen 
bevezetni, amelyek nem ássák alá a 
tagállamok és az Európai Unió legitim 
szociális és gazdasági célkitűzéseit;

Or. en
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Módosítás 29
Louis Grech

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. üdvözli a Bizottságnak az átláthatóság 
javítására és a tájékozottság növelésére 
irányuló kezdeményezését az állami 
támogatások, közbeszerzések, a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek és a 
koncessziók területén, a kommunikációs 
eszközök fejlesztése révén a szociális 
szolgáltatások vonatkozásában; számos 
kérdés azonban 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;

Or. en

Módosítás 30
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. végül megjegyzi, hogy Európában 
változatos közszolgáltatási modellek 
működnek, ezért a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartása kell, hogy irányítsa az 
európai, illetve a nemzeti és helyi szintek 
közötti kapcsolatok tisztázását célzó 

5. végül megjegyzi, hogy Európában 
változatos közszolgáltatási modellek 
működnek, ezért a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartása kell, hogy irányítsa az 
európai, illetve a nemzeti, regionális és 
helyi szintek közötti kapcsolatok 
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eszmecseréket. tisztázását célzó eszmecseréket.

Or. pt

Módosítás 31
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. végül megjegyzi, hogy Európában 
változatos közszolgáltatási modellek 
működnek, ezért a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartása kell hogy irányítsa az 
európai, illetve a nemzeti és helyi szintek 
közötti kapcsolatok tisztázását célzó 
eszmecseréket.

5. végül megjegyzi, hogy Európában 
változatos közszolgáltatási modellek 
működnek, ezért a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartása kell, hogy irányítsa az 
európai, illetve a nemzeti és helyi szintek 
közötti kapcsolatok tisztázását célzó 
eszmecseréket, annak szellemében, hogy a 
közérdekű szociális szolgáltatásoknak 
továbbra is a nemzeti hatóságok 
hatáskörében kell maradniuk, és meg kell 
őrizniük egyetemes jellegüket.

Or. en

Módosítás 32
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. végül megjegyzi, hogy Európában 
változatos közszolgáltatási modellek 
működnek, ezért a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartása kell, hogy irányítsa az 
európai, illetve a nemzeti és helyi szintek 
közötti kapcsolatok tisztázását célzó 
eszmecseréket.

5. végül megjegyzi, hogy Európában 
változatos közszolgáltatási modellek 
működnek, ezért a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartása kell, hogy képezze a 
szociális szolgáltatásokra vonatkozó 
további megfontolások lényegét.

Or. en
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Módosítás 33
Pascal Canfin

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. 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;

Or. fr

Módosítás 34
Pascal Canfin

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. rámutat, 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, különös 
tekintettel arra, hogyan értelmezik a 
tagállamok a  „jótékonyság”, 
„rászorulók”, és „az állam által megbízott 
szolgáltatók” fogalmát;

Or. fr
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