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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. víta zámer Oznámenia o sociálnych službách všeobecného záujmu, ktorým je podporiť 
modernizáciu sociálnych služieb v Spoločenstve s cieľom poskytovať služby s vysokou 
úrovňou kvality, bezpečnosti a účinnosti a rešpektovať práva spotrebiteľov a užívateľov, 
dôstojnosť pacientov a slobodu poskytovania cezhraničných služieb; považuje za vhodné 
zabezpečiť väčšiu právnu istotu v oblasti služieb všeobecného záujmu, najmä sociálnych 
služieb, lekárskej a farmaceutickej liečby, v prípade potreby prostredníctvom návrhu 
osobitnej smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúcej sa príslušného odvetvia;

2. poukazuje na to, že sociálne služby všeobecného záujmu sú nevyhnutné pre hospodársku, 
sociálnu a územnú súdržnosť v EÚ, pretože reagujú na záväzky v oblasti verejných 
služieb a ciele všeobecného záujmu definované príslušnými orgánmi každého členského 
štátu v súlade so zásadou subsidiarity; zdôrazňuje význam transparentnosti pri definícii 
týchto cieľov, najmä vzhľadom na to, že tieto služby sú čoraz viac poskytované tretími 
stranami, a to prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev a outsourcingu, a ako 
také spadajú do pôsobnosti práva Spoločenstva;

3. domnieva sa, že sloboda poskytovania sociálnych služieb všeobecného záujmu a sloboda 
príslušných poskytovateľov služieb usadiť sa by mala viesť a prispievať k dodržiavaniu 
realizácie cieľov rovnakého všeobecného prístupu a spravodlivých podmienok pri 
poskytovaní takýchto služieb v rámci všeobecných požiadaviek, ako ich definujú členské 
štáty;

4. argumentuje, že sociálne služby všeobecného záujmu umožňujú zaručenie výkonu 
základných práv občanov EÚ, pretože sa týkajú najdôležitejších služieb každodenného 
života; preto sa domnieva, že ich treba považovať za osobitné odvetvie reagujúce najmä 
na zásady solidarity, sociálneho začlenenia, účinnosti a finančnej udržateľnosti; v tejto 
súvislosti uznáva úlohu súkromného sektora;

5. zdôrazňuje, že pri hodnotení charakteristických znakov poskytovania takýchto služieb by 
verejné orgány mali prednostne zohľadňovať výhody zaručenia sociálnej súdržnosti a 
lepšieho sociálneho začlenenia, keď sú používatelia často priamo zapojení do 
poskytovania služby prostredníctvom neziskových organizácií;

6. zdôrazňuje, že pri príprave opatrení proti rizikám každodenného života, ako sú riziká 
spojené so zdravím, pracovnými úrazmi, atď., treba venovať osobitnú pozornosť osobám 
závislým či už z dôvodu postihnutia alebo veku;

7. poukazuje na to, že riadenie na európskej úrovni by malo napomôcť zabezpečiť, aby 
členské štáty pri poskytovaní týchto služieb zaručili tieto zásady:

• rovnaký všeobecný prístup;
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• úplné územné pokrytie, geografický a sociálny prístup k spoľahlivým 
vysokokvalitným službám za prístupné ceny a pri jednotných normách kvality;

• sociálne prijateľné koncesionárske poplatky pre postihnuté osoby a nízkopríjmové 
skupiny obyvateľstva a mechanizmy určené na potláčanie sociálneho vylúčenia;

• opatrenia na zabránenie regionálnych rozdielov, zabezpečenie právnej istoty, 
transparentnosti a súladu s rámcovými podmienkami poskytovania služieb;

8. domnieva sa, že v súlade s týmito zásadami by príslušné orgány mali mať slobodu na 
zavádzanie režimov povoľovania upravujúcich prístup k organizácii sociálnych služieb a 
súčasne by mali dodržiavať zásadu nediskriminácie;

9. v tejto súvislosti vyzýva všetky zúčastnené strany na ďalšie konzultácie a spoluprácu na 
stanovenie rámca potrebného na fungovanie a uskutočňovanie cieľov sociálnych služieb 
všeobecného záujmu pri rešpektovaní ich základných zásad a hodnôt.
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