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NÁVRHY

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

1. vyjadruje vážne pochybnosti o tom, že úprava na úrovni EÚ v oblasti verejnoprospešných
sociálnych služieb môže priniesť skutočné zlepšenie situácie občanov a účinnosti týchto 
služieb;

2. vyzýva preto Komisiu, aby prostredníctvom výsledkov štúdie uvedenej v jej oznámení 
prijala podrobne a na základe číselných údajov stanovisko k otázke konkrétnej potreby 
úpravy na úrovni EÚ, ako aj k významu a účelu takejto úpravy;

3. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na možnú právnu úpravu, ktorú zvažuje, uviedla, na 
akom právnom základe ju má v úmysle založiť; už teraz poukazuje na to, že týmto 
právnym základom nemôže byť článok 16 Zmluvy o ES;

4. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa v prípade úprav plánovaných zo strany Komisie v 
oblasti verejnoprospešných sociálnych služieb dodržiavala a uplatňovala zásada 
subsidiarity ustanovená v článku 5 Zmluvy o ES;

5. výslovne zdôrazňuje, že na základe právomocí a zásady subsidiarity je definícia
verejnoprospešných sociálnych služieb výhradnou záležitosťou členských štátov;

6. zdôrazňuje, že zabezpečenie jednotlivých prvkov organizácie, financovania a štruktúry
verejnoprospešných sociálnych služieb je výlučne v právomoci a zodpovednosti 
členských štátov a miestnych orgánov;

7. preto už teraz odmieta akékoľvek (zmiešané) financovanie, ktoré Komisia prípadne 
zvažuje, ako zásah do pôvodných právomocí členských štátov.
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