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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže na verejnoprospešné sociálne služby sa nevzťahujú žiadne osobitné ustanovenia v 
zmluvách, aj keď predstavujú jednu z najdôležitejších kategórií verejnoprospešných 
služieb;

B. keďže však verejnoprospešné sociálne služby prispievajú k realizácii úloh Spoločenstva, 
tak ako sú definované v článkoch 2 a 3 Zmluvy o ES, vrátane vyššej úrovne zamestnanosti 
a sociálnej ochrany, k zvyšovaniu životnej úrovne a kvality života, k dosiahnutiu vysokej 
úrovne ochrany zdravia, k rovnosti mužov a žien a k posilňovaniu hospodárskej a 
sociálnej súdržnosti;

C. keďže v tomto prípade sa v plnej miere uplatňuje princíp subsidiarity, čo umožňuje 
členským štátom definovať ich príslušné sociálne služby, úlohy, organizáciu a spôsob 
financovania, vrátane univerzálneho prístupu k týmto základným a životne dôležitým 
službám;

D. keďže po tom, ako Európsky parlament prijal v druhom čítaní pozmenený a doplnený 
návrh smernice o službách na vnútornom trhu, boli z jej poľa pôsobnosti vylúčené 
všeobecne prospešné služby nehospodárskeho charakteru definované členskými štátmi a 
sociálne služby ako sociálne ubytovanie, starostlivosť o deti a podpora rodín;

E. keďže, z dôvodu ich osobitného charakteru, môžu mať sociálne služby priamy dosah na 
vnútorný trh so službami a majú takisto priamy dosah, ibaže iným spôsobom, na 
verejnosť, navyše v závislosti od sociálnej skupiny, do ktorej patrí; keďže zmeny v 
spoločnosti, vrátane demografických zmien, vyžadujú intenzívnejšiu činnosť orgánov 
verejnej správy s cieľom zabezpečiť, aby najväčšie bremeno starostlivosti nezostávalo na 
pleciach rodín a teda ženám;

F. keďže vnútorný trh so službami a pravidlá hospodárskej súťaže môžu mať vplyv na 
poskytovanie verejnoprospešných sociálnych služieb, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu 
v rámci solidarity a ochrany sociálnej siete na celom území Európskej únie;

1. víta oznámenie Komisie Implementácia Lisabonského programu Spoločenstva: 
Verejnoprospešné sociálne služby v Európskej únii (KOM(2006)0177), ktoré bolo 
ohlásené v Bielej knihe o verejnoprospešných službách (KOM(2004)0374) a ktoré 
vyplýva z vylúčenia sociálnych služieb z poľa pôsobnosti zmenenej a doplnenej smernice 
o službách na vnútornom trhu v rámci ktorej Európsky parlament schválil spoločnú 
pozíciu Rady v druhom čítaní; víta úsilie Komisie úspešne realizovať konzultačný postup 
s členskými štátmi ako aj so všetkými zainteresovanými sektormi s cieľom nájsť 
rovnováhu medzi charakteristikami, ktoré sú vlastné pre tieto služby a ktoré občas sťažujú 
ich všeobecné definovanie a rovnováhu medzi uplatňovaním zásad transparentnosti, 
otvorenej hospodárskej súťaže a nediskriminácie, ktoré sú právne záväzne v EÚ, ako aj 
uplatňovaním práva  Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania a koncesií; 
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2. schvaľuje postup Komisie a uznáva, že sociálne služby majú vo svojej podstate 
verejnoprospešný charakter; zdôrazňuje, že tieto základné a životne dôležité služby 
spĺňajú osobitnú úlohu sociálnej ochrany a solidarity a priamo ich poskytujú miestne a 
regionálne skupiny alebo sú zverené  špecifickým subjektom; domnieva sa, že jednotlivé 
verejné správy musia byť zárukou poskytovania týchto služieb so zreteľom na stanovené 
ciele v oblasti sociálnych vecí;

3. domnieva sa, že sa musí uplatňovať požiadavka na úspešné zavŕšenie úloh, tak, ako je 
stanovená v článku 16 a v článku 86, ods. 2 Zmluvy; 

4. zdôrazňuje, že je potrebná súdržnosť medzi stanoviskom Únie so zreteľom na pravidlá 
týkajúce sa verejnoprospešných sociálnych služieb a stanoviskom, ktoré prijme v rámci 
rokovaní WTO, najmä v súvislosti s oblasťou sociálnych a zdravotných služieb v rámci 
Všeobecnej dohody o obchode a službách (GATS);

5. berie na vedomie, že v súčasnosti majú členské štáty rôzne modely koncepcie, 
poskytovania a financovania sociálnych služieb, a hoci sú verejné orgány zodpovedné za 
poskytovanie sociálnych služieb pre občanov, nie vždy fungujú ako priami poskytovatelia;

6. domnieva sa, že v súvislosti s uplatňovaním princípu subsidiarity majú členské štáty  
právo v každom prípade definovať podľa svojich zvyklostí a praxe znaky a úlohy 
sociálnych služieb, ktoré tvoria podstatu Európskeho sociálneho modelu; verí však, že 
popri tradičnom kritériu univerzálnosti, transparentnosti a prístupnosti, by mal byť 
definovaný aj spôsob štruktúry a organizácie sociálnych služieb;

7. domnieva sa, že právo členských štátov na určenie vlastných sociálnych služieb by malo 
byť v súlade s požadovanou právnou istotou, ktorá chráni verejné orgány, ktoré ručia za 
sociálne služby, poskytovateľov a používateľov sociálnych služieb a verejnosť na celom 
území EÚ;

8. domnieva sa, že neziskový štatút niektorých poskytovateľov týchto služieb by mal byť 
považovaný za zlučiteľný so slobodou usídliť sa, ktorá je zakotvená v zmluvách; takisto 
sa domnieva, že vzhľadom na osobitný charakter takýchto služieb by sa malo považovať 
za vhodné vyplatenie akejkoľvek náhrady od orgánov činných v poskytovaní sociálnych 
služieb skutočným poskytovateľom týchto služieb; domnieva sa, že táto náhrada sa 
nesmie považovať za štátnu pomoc, ak je splnená zásada poskytovania náhrad;

9. domnieva sa, že rozšírenie týchto služieb, ktoré je možné pripísať rastúcim potrebám, a 
vytvorenie nových služieb môže umožniť vytvorenie nových pracovných miest, čo bude 
mať kladný vplyv na plnenie cieľov Lisabonskej stratégie, predovšetkým so zreteľom na 
pracovníčky, keďže na jednej strane sú miesta v oblasti sociálnych služieb obsadzované 
prevažne ženami a na druhej strane rozvoj týchto služieb umožňuje najmä ženám udržať 
si pracovné miesto a zotrvať na pracovnom trhu;

10. domnieva sa, že zo skúseností členských štátov možno usudzovať, že otvorenie sa súťaži 
s vhodnými právnymi zárukami pre odvetvie sociálnych služieb pozitívne vplýva na 
hospodársky rast a vytváranie nových pracovných miest a na zlepšovanie kvality 
poskytovaných služieb;
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11. víta možnosť, že Komisia prijme iniciatívy na vyjasnenie predpisov Spoločenstva, ktoré 
sa uplatňujú na tieto služby a na stanovenie zodpovednosti EÚ a členských štátov v 
prípade prekážok pri voľnom poskytovaní služieb na vnútornom trhu.
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