
AD\639573CS.doc PE 378.790v02-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2006/2134(INI)

27. 11. 2006

STANOVISKO
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k sociálním službám obecného zájmu v Evropské unii
(2006/2134 (INI))

Navrhovatelka: Luisa Fernanda Rudi Ubeda



PE 378.790v02-00 2/6 AD\639573CS.doc

CS

PA_NonLeg



AD\639573CS.doc 3/6 PE 378.790v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že na sociální služby obecného zájmu se nevztahují žádná zvláštní 
ustanovení ve smlouvách, ačkoli tyto služby představují jednu z nejdůležitějších kategorií 
služeb obecného zájmu,

B. vzhledem k tomu, že sociální služby obecného zájmu přispívají k naplňování poslání 
Společenství tak, jak je definováno v článcích 2 a 3 Smlouvy o ES, a zahrnují vysokou 
úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, zvyšování životní úrovně, dosažení vysoké 
úrovně ochrany zdraví, rovného zacházení pro muže a ženy a posílení hospodářské a 
sociální soudržnosti,

C. vzhledem k tomu, že v této oblasti platí zásada subsidiarity, což umožňuje členským 
státům definovat jejich vlastní sociální služby obecného zájmu, jejich poslání, organizaci 
a způsob financování, včetně všeobecného přístupu k těmto základním a životně 
důležitým službám,

D. vzhledem k tomu, že služby obecného zájmu nehospodářské povahy, jak je definují 
členské státy, spolu se sociálními službami, jako jsou služby sociálního bydlení, péče 
o děti a pomoci rodinám, byly poté, kdy Evropský parlament přijal ve druhém čtení 
pozměněný návrh směrnice o službách na vnitřním trhu, vyloučeny z působnosti uvedené 
směrnice,

E. vzhledem k tomu, že sociální služby mohou díky svým zvláštním rysům přímo 
ovlivňovat vnitřní trh se službami a že mají rovněž přímý dopad na občany (muže i ženy), 
a to v různé míře v závislosti na jejich příslušnosti k sociální skupině; vzhledem k tomu, 
že změny ve společnosti, včetně změn demografických, vyžadují významnější zásahy 
veřejných orgánů umožňující, aby hlavní tíži péče nenesly rodiny, a v důsledku toho 
ženy,

F. vzhledem k tomu, že vnitřní trh služeb a pravidla hospodářské soutěže mohou mít dopad 
na poskytování sociálních služeb obecného zájmu, které hrají klíčovou úlohu, pokud jde 
o solidaritu a ochranu sociální struktury na celém území Evropské unie,

1. vítá skutečnost, že Komise zveřejnila sdělení nazvané „Provádění lisabonského programu 
Společenství — Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii“ (KOM(2006)0177), 
jehož vypracování oznámila již v „Bílé knize o službách obecného zájmu“ 
(KOM(2004)0374) a které je výsledkem vyloučení sociálních služeb z působnosti 
pozměněného návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu, v jehož rámci byl společný 
postoj Rady přijat Evropským parlamentem ve druhém čtení; vítá úsilí Komise o vedení 
konzultací jak s členskými státy, tak s příslušnými odvětvími, jehož cílem je nalézt 
rovnováhu mezi zvláštními rysy těchto služeb, které v některých případech neumožňují 
použít jejich obecnou definici, a uplatňováním zásad průhlednosti, volné hospodářské 
soutěže a nediskriminace, jejichž dodržování v EU je povinné, a dále uplatňováním 
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právních předpisů Společenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí;

2. schvaluje postup Komise, který uznává, že sociální služby mají neodmyslitelně povahu 
služeb obecného zájmu; připomíná, že tyto základní a životně důležité služby mají 
zvláštní úlohu v rámci sociální ochrany a solidarity a že je přímo poskytují místní a 
regionální sdružení, případně jsou jejich poskytováním pověřeny specifické subjekty;
domnívá se, že s ohledem na cíle, kterými jsou v sociální oblasti pověřeny, musí být 
garanty poskytování těchto služeb orgány veřejné správy;

3. domnívá se, že na sociální služby je třeba uplatňovat požadavek řádného plnění 
svěřených úkolů, jak jej definuje článek 16 a čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES;

4. připomíná, že postoj Unie týkající se pravidel pro poskytování sociálních služeb 
obecného zájmu musí být v souladu s postojem, který zaujme v rámci jednání na půdě 
WTO, zejména těch, která se týkají odvětví zdravotních a sociálních služeb Všeobecné 
dohody o obchodu a službách (GATS);

5. konstatuje, že v současnosti existují v členských státech různé koncepce sociálních 
služeb, různé modely jejich poskytování a financování, neboť ačkoli veřejné orgány jsou 
odpovědné za poskytování těchto služeb občanům, ne vždy je samy přímo poskytují;

6. domnívá se, že v souladu se zásadou subsidiarity jsou členské státy oprávněné definovat 
v jednotlivých případech podle svých zvyklostí a praxe rysy a úkoly sociálních služeb 
obecného zájmu, které tvoří podstatu evropského sociálního modelu; věří nicméně, že by 
bylo vhodné kromě tradičních kritérií obecnosti, průhlednosti a dostupnosti stanovit 
rovněž strukturu těchto služeb a způsob organizace;

7. domnívá se, že je nezbytné uvést do souladu právo členských států definovat vlastní 
sociální služby a potřebnou právní jistotu, jejímž úkolem je chránit veřejné orgány, které 
jsou garanty sociálních služeb, poskytovatele a uživatele těchto služeb a všechny občany 
na území EU;

8. domnívá se, že neziskovou povahu některých poskytovatelů sociálních služeb je třeba 
považovat za slučitelnou se svobodou usídlování, kterou zaručují smlouvy; domnívá se 
rovněž, že vzhledem ke zvláštní povaze těchto služeb je třeba považovat za slučitelné, 
aby správní orgány, které jsou odpovědné za poskytování sociálních služeb, vyplácely 
náhrady jejich poskytovatelům; domnívá se, že tyto náhrady nemají být považovány za 
státní podporu, neboť odpovídají zásadám poskytování náhrad;

9. domnívá se, že rozšíření těchto služeb jako reakce na rostoucí potřeby a poskytování 
nových služeb podporují vytváření pracovních míst, které bude mít velmi kladný dopad 
na plnění cílů Lisabonské strategie, zejména s ohledem na pracující ženy, protože na 
jedné straně v oblasti sociálních služeb pracují převážně ženy, na druhé straně rozvoj 
těchto služeb umožňuje zejména ženám, aby si zachovaly pracovní místo a udržely se na 
trhu práce;

10. konstatuje, že ze zkušeností některých členských států lze usoudit, že otevření odvětví 
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sociálních služeb hospodářské soutěži při poskytnutí přiměřených záruk je přínosem jak 
pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst, tak pro lepší kvalitu poskytovaných 
služeb;

11. vítá skutečnost, že Komise může přijímat iniciativy zaměřené na vyjasnění pravidel 
Společenství pro tyto služby a na rozdělení odpovědnosti mezi EU a členské státy 
v případě překážek a obtíží při volném poskytování služeb na vnitřním trhu.
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