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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. má značné pochybnosti o tom, že úprava na úrovni EU v oblasti sociálních služeb 
obecného zájmu může být pro občany skutečným přínosem a může vést ke zvýšení 
efektivnosti těchto služeb;

2. vyzývá proto Komisi, aby také s ohledem na výsledky studie uvedené ve sdělení 
podrobně a na základě číselných údajů přijala stanovisko k tomu, zda je na úrovni EU 
nutná konkrétní úprava a uvedla také smysl a cíl takové úpravy;

3. vyzývá Komisi, aby pro svou zamýšlenou právní úpravu uvedla, o jaký právní základ 
chce tuto úpravu opřít; poukazuje již nyní na skutečnost, že článek 16 Smlouvy o ES 
nemůže být tímto právním základem; 

4. zdůrazňuje, že je nutné, aby byl v o eventuálně zamýšlených úpravách Komise v oblasti 
sociálních služeb obecného zájmu dodržen a uplatněn princip subsidiarity uvedený 
v článku 5 Smlouvy o ES;

5. výslovně zdůrazňuje, že na základě pravomocí a principu subsidiarity je záležitostí pouze 
členských států, aby definovaly, co jsou sociální služby obecného zájmu; 

6. zdůrazňuje, že za sociální služby obecného zájmu odpovídají pouze členské státy a místní 
samosprávné celky a pouze jim přísluší zabezpečit jejich organizaci, financování a 
vytvoření;

7. odmítá proto již nyní všechny případné návrhy Komise na (smíšené) financování jako 
zásah do výlučných pravomocí členských států.
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