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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az általános érdekű szociális szolgáltatásokról az Európai Unióban
(2006/2134(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel Bizottság közleményére „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása:  
Az általános érdekű szociális szolgáltatások az Európai Unióban” (COM(2006)0177) 
című közleményére és a Bizottság munkadokumentumára, melyet az említett közlemény 
melléklete tartalmaz (SEC(2006)0516),

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 2., 5., 16., 
136. cikkeire, valamint 137. cikke (1) bekezdésének j) és k) pontjára, 143., 144. és 145. 
cikkére,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára és különösen annak 36. cikkére,

– tekintettel a tagállamok állam- és kormányfői által 2004. október 29-én Rómában aláírt 
Európai Alkotmányt létrehozó Szerződésre, és különösen annak II-94. és III-122. cikkeire,

– tekintettel 2006. november …-i állásfoglalására a Tanács közös álláspontjáról a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló irányelvre irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelv 
elfogadásáról1,

– tekintettel a 2006. március 23-24-i brüsszeli Európai Tanács következtetéseire,

– tekintettel a Bizottság általános érdekű szolgáltatásokról kiadott zöld könyvéről szóló 
2004. január 14-i állásfoglalására2,

– tekintettel a szociális védelemről és a társadalmi beilleszkedésről szóló 2006. március 15-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a jövőbeli európai szociális modellről szóló 2006. szeptember 6-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel a Bizottság általános érdekű szolgáltatásokról kiadott fehér könyvéről szóló 
2006. szeptember 27-i állásfoglalására5,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság, a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság, és a Gazdasági és 

  
1 A6-0375/2006 jelentés, a 2006.11.15-i ülés napirendjében szerepel.
2 HL C 92. E, 2004.4.16., 294. o.
3 Ezen a napon elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0089.
4 Ezen a napon elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0340.
5 Ezen a napon elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0380.
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Monetáris Bizottság véleményére (A6-0000/2006), 

A. mivel az általános érdekű szociális szolgáltatások (ÁÉSzSz) az európai szociális modell 
egyik alappillérét, továbbá a társadalmi béke és az Európai Unió gazdasági, területi és 
társadalmi kohéziója egyik lényeges elemét alkotják, valamint a lisszaboni stratégia 
célkitűzéseinek elérését szolgálóeszközök egyikét jelentik,

B. mivel egyébként e szolgáltatások célja megosztott értékek európai szintű megvalósítása, 
melyek közé tartozik többek között a társadalmi igazságosság, az egyenlőség, a 
szolidaritás, a demokrácia és a szabadság fejlesztése, és mivel az ÁÉSzSz legvégső célja a 
polgárok alapvető jogainak biztosítása és az emberi méltóság tiszteletben tartása,

C. mivel az ÁÉSzSz-ok nem tekinthetők a hatóságok vállára nehezedő tehernek, hanem 
éppen ellenkezőleg, a pozitív külső hatások, vagyis a gazdasági növekedés, a jólét, a 
foglalkoztatás és a társadalmi kohézió forrásai,

D. mivel az ÁÉSzSz-ok biztosítása dinamikus környezetben történik, amelyhez folyamatosan 
alkalmazkodniuk kell a magas színvonalú minőség és hatékonyság fenntartása céljából,

E. mivel az alapvető szociális szolgáltatások rendelkezésre állása jelentős mértékben eltér az 
egyes tagállamokban; mivel mindamellett e szolgáltatásokat az Unió egész területén 
biztosítani kell a gazdasági, társadalmi és területi kohézió garantálása céljából,

F. mivel fogalmi bizonytalanság áll fenn egyes e területet érintő fogalmakat illetően, 
úgymint „közérdekű szolgáltatás”, „általános érdekű szolgáltatás”, „általános gazdasági 
érdekű szolgáltatás”, „általános érdekű szociális szolgáltatás”, és mivel ez a 
bizonytalanság a legutóbbi közösségi jogi aktusokban is fennáll, amely az ágazatban 
megfigyelt jogbizonytalansághoz vezet,

G. mivel a vonatkozó normatív szabályozás hiánya kiterjedt és nem mindig koherens esetjogi 
értelmezésnek adott helyet; mivel valamennyi érdekelt ágazat világos működési keretet 
igényel, amely minimálisra csökkenti az esetjogi értelmezés szükségességét, a maximális 
jogbiztonság elérésének céljával,

H. mivel következésképpen a szóbanforgó alapfogalmak és az ÁÉSzSz működésére 
vonatkozó jogi keret egyértelművé tétele halaszthatatlan és nélkülözhetetlen, különösen az 
általános érdek elvének, és a versenyre és az állami támogatásokra vonatkozó normák 
megvilágítása,

I. mivel a szociális szolgáltatások semmiképpen sem korlátozhatóak egy olyan fennmaradó 
kategóriára, melyet a kereskedelmi szolgáltatásokba vagy az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokba való beolvadásának elmaradása jellemez; mivel ezzel szemben a 
megcélzott társadalmi szegmens, valamint a szerveződés, a finanszírozás és a küldetés 
sajátosságai okán, e szolgáltatásokat az a társadalom szempontjából alapvető, önálló külön 
szolgáltatási kategóriaként kell tekinteni,

J. mivel az ÁÉSzSz ágazata egyre több embernek ad munkát, mivel az ágazatban a 
foglalkoztatás növekedése magasabb, mint más ágazatokban és a nők aránya magas, mivel 
a szakmai rugalmasság érdekes modelljeit tartalmazza, például a részmunkaidős 
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munkavégzést, a rugalmas munkaidőt vagy az önkéntességet, melyeket elő kell mozdítani 
és a munkajog keretében megfelelően védeni kell; mivel ezenkívül az ÁÉSzSz ágazatban 
vannak aggodalomra okot adó esetek a szakmai bizonytalanság terén, melyeket el kell 
kerülni,

K. mivel az egészségügyi szolgáltatások, melyeket az említett bizottsági közlemény kizár, 
szintén ÁÉSzSz-ok vagyis ugyanazon jellemzőkkel és célokkal rendelkeznek; elismervén 
ugyanakkor sajátos jellegüket a szervezeti összetettség és a tagállamok közigazgatásaira 
nehezedő pénzügyi teher tekintetében,

1. megelégedéssel fogadja a Bizottság kezdeményezését, amely illeszkedik az általános 
érdekű szolgáltatásokról szóló fehér könyv megvalósításába, és célja e szolgáltatásoknak 
egy saját fogalmi és törvényi keret biztosítása; mivel mindamellett a Bizottság említett 
közleménye nem ad megfelelő felvilágosítást az ÁÉSzSz besorolásáról és 
meghatározásáról, valamint mivel későbbre halasztja az ezekre alkalmazandó jogi keretről 
szóló döntéshozatalt;

2. ismételten megerősíti elkötelezettségét a modern és minőségi ÁÉSzSz mellett, melyek az 
egyenlőség, a szolidaritás, a törvényesség és az emberi méltóság tisztelete értékeire 
összpontosítanak, valamint az elérhetőség, az általános szolgáltatás, a hatékonyság, a 
források gazdaságos kezelése, a folyamatosság, a felhasználóhoz való közelség és az 
átláthatóság elveire, melyek hozzájárulnak a Bizottság küldetéseinek megvalósításához, 
ahogyan azt a szerződés 2. és 3. cikke meghatározza;

3. meg van győződve arról, hogy az ÁÉSzSz megfelelő eszköz a lisszaboni stratégia 
szociális dimenziójának megerősítésére, a szociális menetrend célkitűzéseinek elérésére és 
az olyan kihívások megközelítésére, mint a globalizáció, az ipari változások, a 
technológiai fejlődés, a demográfiai változás, a migráció vagy a társadalmi és 
munkamodellek változása, hozzájárulva ily módon egy szociális Európa kifejlesztéséhez;

4. üdvözli, hogy a Bizottság elismerte az ÁÉSzSz-okat meghatározó fő elemek sajátos 
jellegét, melyek megkülönböztetik a más típusú szolgáltatásoktól; mindamellett úgy véli, 
hogy a szervezési feltételek, melyek az említett közlemény szerint az ÁÉSzSz-okat 
jellemzik, csak átmeneti és tájékoztató jelleggel fogadhatóak el, amíg a Bizottság által 
vállalt, a tagállamokkal, valamint az ÁÉSzSz-szolgáltatókkal és felhasználókkal 
megkezdett konzultációs folyamat nyomán véglegesebb következtetések nem születnek;

5. hibásnak ítéli meg az ÁÉSzSz azon megközelítését, amely egyrészt szembeállítja a 
versenyre, az állami támogatásokra és a piacra vonatkozó szabályokat, másrészt pedig a 
közszolgálat, általános érdek és társadalmi kohézió fogalmakat; ezzel szemben úgy véli, 
hogy ezeket ki kell békíteni egy pozitív együttműködés előmozdításával a gazdasági és a 
szociális területek között; ugyanakkor megerősíti azt, hogy az ÁÉSzSz esetében a 
versenyre, az állami támogatásokra és a belső piacra vonatkozó szabályok kell 
megfeleljenek a közszolgálati kötelezettségeknek és nem pedig fordítva;

6. elismeri, hogy az ÁÉSzSz keretében két olyan tényező kerül versenybe, melyek kibékítése 
elengedhetetlen: egyrészt a szubszidiaritás elve, amely kimondja, hogy a tagállami 
hatóságok szabadon határozzák meg, szervezik és finanszírozzák az ÁÉSzSz-okat, 
valamint az arányosság elvét és azt a társfelelősséget, melyet a Szerződés ad a 
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Közösségnek annak 16. cikke értelmében, és az európai szinten osztott alapvető értékek és 
elvek létét, melyeket mindenkinek tiszteletben kell tartania az ÁÉSzSz szabályozásakor az 
emberi jogok és az egyén méltósága szolgálatában;

7. mindazonáltal úgy véli, hogy figyelembe véve az ÁÉSzSz sajátos jellemzőit, melyek e 
szolgáltatások természetére és a kedvezményezettek helyzetére vonatkoznak, az általuk 
hordozott általános érdeket és a piac hiányosságait egyes szociális szolgáltatások iránti 
igények kielégítése terén, az ÁÉSzSz jellegzetes és létfontosságú elemeként az általános 
érdek védelmének kellene konfliktus esetén felülkerekednie;

8. ebben az összefüggésben aggodalommal említi azokat a legutóbbi kísérleteket, amelyek 
egyes ÁÉSzSz-okra a kereskedelmi szolgáltatások és az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások saját szabályozását és elveit próbálták alkalmazni anélkül, hogy figyelembe 
vették volna az ÁÉSzSz-okat más szolgáltatásoktól megkülönböztető elemeket és elveket;

9. úgy véli, hogy sürgősen véget kell vetni a jelenlegi jogbizonytalanságnak, amely mind a 
gazdasági, mind pedig a szociális általános érdekű szolgáltatások keretében fennáll; 
következésképpen kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a jogbiztonság és 
az átláthatóság céljából az összes lehetőséget az ÁÉSzSz-ok jogi hátterének egyértelművé 
tételére és vonatkozójogi keret létrehozására, elsősorban jogalkotási eszközök útján, adott 
esetben egy keretirányelvet is beleértve;

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy védjék és mozdítsák elő azokat a 
foglalkoztatási lehetőségeket, amelyekből a szociális szolgáltatások ágazatában bőségesen 
van, úgymint a nők foglalkoztatása, a munkaidő rugalmas beosztása, részmunkaidő és az 
önkéntesség, elkerülve a csalást és hiányosságokat és anélkül, hogy az az ágazatban 
munkát vállalók munkakörülményeinek romlásához, vagy képesítetlen illetve alacsonyan 
képzett munkaerő használatához vezetne; kéri a Bizottságot arra is, hogy a konzultációs 
folyamat egészébe és jelentésébe vegye bele a nemek közötti esélyegyenlőség 
érvényesítésének kérdéseit;

11. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az ÁÉSzSz-szolgáltatókat, hogy tekintettel a 
stresszre, a munkaidő-beosztás fajtájára (váltott műszakban vagy éjszaka végzett munka), 
a a szociális szolgáltatási tevékenységek egyes típusaira jellemző veszélyes vagy 
kellemetlen jellegre, dolgozzanak ki olyan fellépéseket a szakképzés területén, amelyek az 
e körülményekhez való alkalmazkodásra és ezek leküldésére irányulnak, javítva ily 
módon a szolgáltatások minőségét, a a munkavállalók munka- és életkörülményeit ebben 
az ágazatban; úgy véli, hogy a szociális szolgáltatások igényeinek fejlődő jellege a
hatóságok részéről garanciákat igényel a szociális munkások szakképzésének magas 
szintjét illetően; 

12. üdvözli a Bizottság konzultációra irányuló kezdeményezését valamennyi, az ÁÉSzSz 
meghatározása és szervezése keretében érdekelt féllel; úgy véli, hogy e párbeszéd e 
szolgáltatások nagyobb átláthatóságát és magasabb minőségét eredményezi majd, 
valamint meg fogja erősíteni a forrásául szolgáló elveket és értékeket;

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben az ÁÉSzSz szervezési és 
irányítási szabályainak, és e szolgáltatások terén a finanszírozási források és módszerek 
szabályainak sokféleségét; felhív emellett az ellátást biztosító köz- és magánszféra közötti 
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partnerségek létrehozására, ügyelve az általános érdekre és a hatékony és minőségi 
szolgáltatásokra;

14. úgy véli, hogy a tagállamok különféle illetékes állami hatóságai szabadon dönthetnek 
arról, hogy az ÁÉSzSz biztosítását segélyegyletek, más szociális szervezetek, vagy 
magánvállalkozások látják el, amennyiben a magánszektor által nyújtott szolgáltatás 
összeegyeztethető az általános érdek elvének tiszteletben tartásával, de megítélése szerint 
az állami hatóságnak mindenkor ellenőriznie kell azt, hogy a szolgáltatók tiszteletben 
tartják-e az ÁÉSzSz elveit és értékeit, valamint azt a tényt, hogy a szolgáltatás az állami 
hatóságok által korábban felállított követelményeknek megfelelően történik-e;

15. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a vállalatok szociális felelőssége keretében 
segítsék elő a vállalkozások részvételét az ÁÉSzSz finanszírozásában, támogatásában és 
biztosításában; 

16. megállapítja, hogy néhány tagállamban a hatalom decentralizálása a regionális vagy 
helyhatóságok javára az ÁÉSzSz nyújtása terén nem járt elegendő költségvetési juttatással 
az e szolgáltatások nyújtásához optimális mennyiségi és minőségi szint biztosításához; 
ezért felhívja a tagállamokat, hogy lépjenek fel annak érdekében, hogy a regionális vagy 
helyhatóságok javára az ÁÉSzSz nyújtása terén átutalt valamennyi hatáskör mellett 
megfelelő költségvetési juttatás álljon;

17. kéri a Bizottságot, hogy készítsen közleményt az Európai Unión belüli egészségügyi 
szolgáltatásokról, amelynek alapja e szolgáltatások szociális szolgáltatásokként való 
figyelembe vétele, és ily módon tekintettel van sajátosságaikra, és amelyben megvizsgálja 
egy olyan jogalkotási javaslat szükségességét és jogi lehetőségét, amely tartalmazhatná 
azokat a közös értékeket és elveket, amelyek e szolgáltatások ihletői, ezek működésének 
lényeges szabályait, továbbá a társadalmi szervezetek, az egészségügyi szakemberek és 
magánszervezetek szerepét, valamint a betegek jogait és kötelezettségeit, minden tagállam 
számára meghagyva a lehetőséget, hogy hogyan határozza meg az e szolgáltatások 
szervezésének pontos szabályait;

18. javasolja egy az Európai Parlament által irányított fórum létrehozását, mely összefogja az 
európai szociális szervezeteket, valamint a Bizottság és a Tanács képviselőit, e folyamat 
irányításának támogatására;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácshoz és a Bizottsághoz.
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INDOKOLÁS

1. Az általános érdekű szociális szolgáltatások az európai szociális modell egyik alapelemét 
alkotják. Noha fejleszteni kell a belső piacot, és meg kell erősíteni a külső 
versenyképességet az egész uniós térség gazdasági növekedésének biztosítása céljából, 
nem kevésbé szükséges a szociális szolgáltatások megfelelő működésének biztosítása az 
egész Unióban; Ily módon hozzá lehet járulni a társadalmi kohézióhoz, és a lisszaboni 
stratégia szociális részének e téren történő megvalósításához. 

2. Napjainkban Európa demográfiai kerete teljesen megváltozott. Az átlagos várható életkor 
növekedése az Unió minden részén, valamint a születések számának csökkenése a 
legtöbb tagállamban az, ami e változáshoz vezetett. E folyamat egésze befolyásolja a 
társadalombiztosítás és a szociális védelem, a generációk közötti szolidaritás, a család, a 
munkaidő rugalmassága, valamint a nők munkaerő-piaci részvétele területén folytatott 
politikákat.

3. Az Európai Unió számos polgára rendkívül érzékeny az európai integráció folyamatának 
szociális szempontjaira. Az európai alkotmányszerződés kapcsán több tagállamban 
szervezett népszavazások ezt világosan megmutatták. Gyakran hangsúlyt kapott a 
szolgáltatásokról szóló irányelv eredeti szövege – amely különböző területeken és 
ágazatokban számos félelmet keltett, különösen Nyugat-Európában -, és az Unió által az 
európai felépítmény szociális szempontjaira fordított látszólag vagy ténylegesen kisebb 
figyelem. Szintén ebben a politikai összefüggésben az ÁÉSzSz sajátos szerepének és 
általában az ÁÉSzSz-nak a megvilágítására törekvő folyamat nem csak hasznos lehet, de 
tisztázhatja az európai integráció egész unióra kiterjedő folyamatainak jövőbeli alakulását
is. 

4. A Bizottság nevében Vladimír Špidla által elkészített közlemény az általános érdekű 
szociális szolgáltatásokról az Európai Unióban, megnyitja a lehetőséget az ÁÉSzSz egész 
Európában betöltött szerepének tisztázása előtt, a szociális szempontok tekintetében és a 
jogbiztonság terén. Bizonyosan megnyitja az utat egy kiterjesztett vita előtt, amely tovább 
kell menjen e parlamenti jelentés kidolgozásán, megvitatásán és megszavazásán. E 
kiterjesztett vitába be kell vonni az európai szinten tevékeny társadalmi szervezeteket, a 
regionális és helyhatóságokat, az Európai Parlamentet, az Európai Bizottságot és az 
Európai Tanácsot. 

5. Az elemzendő szempontok egyike egy jogi okmány esetleges létrehozása, amely a 
szociális szolgáltatások terén, az egészségügyet is lefedve biztosítaná az eljárások 
egyértelműségét politikai szempontból, valamint a jogbiztonságot az érintett társadalmi 
szervezetekben. Ezenkívül fel kell állítania az érintett hatóságok által e területen 
folytatott fellépés általános elveit, függetlenül e hatóságok helyi, regionális vagy nemzeti 
szintjétől, illetve attól, hogy szövetségi államokról vagy autonóm közösségekről van-e 
szó.

6. Mindenképpen szükségesnek tűnik, hogy amikor a helyi vagy regionális hatóságok 
differenciált támogatási, és ÁÉSzSz finanszírozási szerepeket töltenek be, a nemzeti 
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keretben kiosztott források megfelelőek legyenek annak érdekében, hogy a regionális és 
helyi hatóságok mind mennyiségi, mind minőségi szempontból betölthessék társadalmi 
szerepüket, vagyis az ÁÉSzSz támogatását. Ezenkívül mindenképpen folyamatosan 
biztosítani kell az hatóságok és a társadalmi szervezetek között fennálló pénzügyi 
kapcsolatok teljes átláthatóságát. 

7. Az ÁÉSzSz szervezési és irányítási modellek nagyon eltérőek a különböző tagállamokban. 
Tiszteletben kell tartani ezt a sokféleséget, és ellenőrizni kell minden esetben a nyújtott 
szolgáltatások minőségét és az esetleg folyósított állami támogatások megfelelő 
felhasználását, mind a nemzeti, mind pedig a közösségi eredetű források esetében.

8. A Bizottság e közleménye mindenképpen az ÁÉSzSz-nak adandó világos jogi státusz felé 
halad. A kibővített folyamat megvalósítása, amelyet javasol, hozzájárulhat a szociális 
területen működő segélyegyletek, és más szociális szervezetek jogállásának 
meghatározásához és tisztázásához az európai térségben, ami szükséges, jogos és 
hasznos.

9. Az ÁÉSzSz-ok eleget tesznek minden feltételnek a lisszaboni stratégia szociális 
dimenziójának megerősítéséhez és konkretizálásához, az általuk létrehozható munkahelyek 
száma és a társadalmi kohézió biztosításának elősegítése révén. Azonban lényegében 
szociális szerepüknél fogva, differenciált módon teszik ezt az Európai Unióban.

10. Tény, hogy az aktív szociális politikák elválaszthatatlanok a gazdaságpolitikáktól. Egy 
fejlődést és munkahelyteremtést elősegítő gazdaságpolitika meghatározó módon hozzá fog 
járulni egy aktívabb szociális politika kidolgozásához és konkretizálásához. Ily módon válik 
tehát lehetővé a gazdasági növekedés és a társadalmi kohézió összekapcsolása.

11. Világosan és széleskörűen el kell ismerni az Európai Unió minden részén azok munkáját, 
akik önkéntesen működnek közre a szervezetekben, akik terepen biztosítják az ÁÉSzSz-
okat. Ebben az összefüggésben fejleszteni kell azon szakképzési tevékenységeket, 
amelyekkel növelhető az önkéntesek és az ÁÉSzSz fizetett munkatársai által nyújtott 
szociális szolgáltatások minősítése.

12. Másrészt tanulmányozni kell az általános érdekű gazdasági szolgáltatások szerepét az egész 
Európai Unióban, átfogóan tisztázva az általános érdekű szolgáltatások, az ÁÉSzSz és az 
általános érdekű gazdasági szolgáltatás fogalmait az összes szociális szereplő jogbiztonsága 
és a követett eljárások egyértelműsége érdekében.

13. Az ÁÉSzSz szervezési modellek és irányítási rendszerek sokféleségét tiszteletben kell 
tartani az Európai Unió egész területén. A szolgáltatások eljárásainak és finanszírozási 
szabályainak minden esetben meg kell felelniük az átláthatóság és a hatósági nyomon 
követés alapelveinek, a közérdekű szociális küldetésekhez képest teljesített feladatok 
megfelelése tekintetében, amelyek az ÁÉSzSz-okhoz tartoznak egész Európában. Ily módon 
biztosítani kell nem csak az általános érdek tiszteletben tartását, hanem a szolgáltatások 
hatékonyságát és minőségét is a hatóságok által meghatározott küldetések tekintetében.
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14. A szociális felelősségük tudatában lévő vállalkozásoknak nagymértékben érdeke lesz, hogy 
hozzájáruljanak az ÁÉSzSz finanszírozásához és támogatásához, valamint előmozdíthatják 
ezek létrehozását vagy megszilárdítását is, amikor az indokolt.

15. Az európai egészségügyi szolgáltatások működésére vonatkozó aggodalmak igazolhatják 
egy külön irányelv kidolgozását, amely az Európai Unión belüli szolgáltatásnyújtás átfogó 
alapját jelentő elvekre és értékekre alapozva létrehozza majd azokat a közös 
minimumszabályokat, amelyeket a tagállamok kidolgoznak és alkalmaznak majd az egyes 
országokban vagy régiókban fennálló sajátosságok és különös feltételek tiszteletben tartása 
mellett. Egy ilyen típusú ágazati irányelv összeegyeztethető lesz egy átfogó ÁÉSzSz keret-
irányelv létezésével, amely magában foglalja az egészségügyet is, valamint azon irányelvek 
elfogadásával, melyek célja olyan sajátos problémák megoldása, mint a páciensek 
mobilitása.

16. Az ÁÉSzSz tekintetében mindenféleképpen teljes átláthatóságot kell biztosítani a javak vagy 
szolgáltatások szállítására vonatkozó alvállalkozói szerződések társadalmi szervezeteknek 
való odaítélése, vagy versenytárgyalása során.

17. Ebben az összefüggésben elengedhetetlenül fontos az általános érdek elvén kívül, a 
versenyre és az állami támogatásokra vonatkozó szabályok tisztázása is. Természetesen e 
tekintetben figyelembe kell venni a szubszidiaritás elvét, amely a nemzeti állami hatóságok 
számára biztosítja az ÁÉSzSz szabadon történő meghatározását, szervezését és 
finanszírozását, és az arányosság elvének betartását az alapvető európai értékek tiszteletben 
tartása mellett.

18. Jelen indokolás és az elkészített jelentés célja, hogy hozzájáruljon az európai integráció 
szociális részének megerősítéséhez, garantálva a szociális szereplők és az állami hatóságok 
számára a szükséges jogbiztonságot, biztosítva a pénzügyi átláthatóságot és a belső piacon 
alkalmazandó szabályokkal való szükséges összeegyeztethetőséget, valamint javítva a 
szolgáltatások minőségét a szubszidiaritás elvének tiszteletben tatásával és figyelembe véve 
a lisszaboni stratégia szociális téren való konkretizálásának szükségességét.
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