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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. vítá cíl sdělení o sociálních službách obecného zájmu podpořit modernizaci sociálních 
služeb Společenství za účelem zajištění vysoce kvalitních, bezpečných a účinných služeb 
respektujících práva spotřebitelů a uživatelů a důstojnost pacientů i svobodu poskytování 
přeshraničních služeb; považuje za vhodné zajistit větší právní jistotu v oblasti služeb 
obecného zájmu, zvláště sociálních služeb, lékařského ošetření a poskytování léků, 
prostřednictvím návrhu zvláštní směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se 
tohoto odvětví, pokud to bude zapotřebí;

2. zdůrazňuje, že sociální služby obecného zájmu jsou zásadní pro hospodářskou, sociální a 
teritoriální soudržnost v EU, neboť odpovídají povinnostem veřejných služeb i cílům 
obecného zájmu stanoveným příslušnými orgány každého z členských států v souladu se 
zásadou subsidiarity; zdůrazňuje důležitost transparentnosti při definování těchto cílů, 
zvláště s ohledem na to, že tyto služby stále častěji poskytují třetí strany prostřednictvím 
partnerství veřejného a soukromého sektoru a outsourcingu, a tak spadají do působnosti 
práva Společenství;

3. domnívá se, že svoboda poskytování sociálních služeb v obecném zájmu a svoboda 
usazování příslušných poskytovatelů služeb by měla vést k respektování a přispívat k 
plnění cílů rovného a všeobecného přístupu a spravedlivých podmínek při poskytování 
takových služeb v rámci všeobecných požadavků, jak je stanoví jednotlivé členské státy;

4. má za to, že sociální služby obecného zájmu umožňují zaručit výkon základních práv 
občanů EU, neboť se týkají primárních služeb pro každodenní život; domnívá se proto, že 
by na ně mělo být nahlíženo jako na specifický sektor, který především splňuje zásady 
solidarity, sociálního začleňování, účinnosti a finanční udržitelnosti; uznává v tomto 
ohledu úlohu soukromého sektoru;

5. zdůrazňuje, že při hodnocení charakteristik dodávek takových služeb by veřejné orgány 
měly vzít v úvahu jako hlavní hodnotící charakteristiku výhody zajištění sociální 
soudržnosti a lepšího sociálního začleňování, kdy jsou uživatelé často přímo zapojováni 
do poskytování těchto služeb prostřednictvím neziskových organizací;

6. zdůrazňuje, že opatření týkající se každodenních rizik, např. nemocí, pracovních úrazů
aj., by měla věnovat zvláštní pozornost osobám závislým z důvodu postižení nebo věku;

7. zdůrazňuje, že vládnutí na evropské úrovni by mělo pomoci k tomu, aby při poskytování 
těchto služeb zaručovaly členské státy následující čtyři zásady: 

• rovný a všeobecný přístup

• plné územní pokrytí, geografickou a sociální dostupnost spolehlivé a vysoce kvalitní 
služby za dostupné ceny a jednotné standardy kvality; 
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• sociálně přijatelné snížené sazby pro postižené osoby, skupiny s nízkým příjmem a 
mechanismy pro boj se sociálním vyloučením;

• opatření pro vyloučení regionálních nestejností, zajištění právní jistoty, průhlednosti a 
souladu s rámcovými podmínkami pro poskytování služeb;

8. je názoru, že v souladu s těmito zásadami by příslušné orgány měly svobodně stanovit 
zásady pro udělování oprávnění k poskytování sociálních služeb, a přitom dodržovat 
zásadu nediskriminace;

9. v této souvislosti požaduje, aby všichni zúčastnění dále prováděli konzultace a 
spolupracovali na stanovení rámce potřebného k fungování sociálních služeb obecného 
zájmu a k dosahování jejich cílů, a zároveň respektovali jejich vůdčí zásady a hodnoty.
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