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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že služby obecného zájmu jsou nejen důležitým faktorem sociální a 
hospodářské soudržnosti, ale že rovněž přispívají významnou měrou ke 
konkurenceschopnosti evropského hospodářství,

B. vzhledem k tomu, že judikatura Soudního dvora Evropských společenství je v současné 
době obsáhlá, neustále se vyvíjí a zahrnuje různé aspekty služeb obecného zájmu, včetně 
státních podpor, rovného zacházení a/nebo narušení hospodářské soutěže; vzhledem 
k tomu, že v celé řadě případů podaných k Soudnímu dvoru, které se týkají slučitelnosti 
služeb obecného zájmu s pravidly vnitřního trhu, se zdůrazňuje potřeba reagovat tak, že 
budou objasněny existující právní předpisy ES v této oblasti, potvrzené sdělením Komise; 
vzhledem k tomu, že veřejné orgány a provozovatelé sociálních služeb obecného zájmu 
vnímají neustálý vývoj judikatury Soudního dvora – zejména pojmu „ekonomická 
činnost“ – jako zdroj nejistoty,

C. vzhledem k tomu, že na základě zásady subsidiarity podle čl. 5 odst. 2 Smlouvy o ES 
přísluší členským státům a jejich regionálním a/nebo místním orgánům vymezit služby 
obecného zájmu a rozhodnout, kterých služeb by se to mělo týkat a jakým způsobem by 
tyto služby měly být organizovány, financovány, poskytovány, vyhodnocovány, a jak by 
měly být regulovány, a že tyto skutečnosti by měly být v plném rozsahu respektovány při 
vypracovávání návrhů dalších právních předpisů,

1. vyjadřuje zklamání nad tím, že Komise ve svém sdělení oznamuje, že má v úmyslu i 
nadále pokračovat v procesu konzultací, pokud jde sociální služby, i když uznává, že je 
zapotřebí neodkladně vyjasnit uplatňování některých pravidel Společenství ve vztahu 
k sociálním službám;

2. zdůrazňuje, že služby obecného zájmu by měly být vysoce kvalitní, měly by mít 
komplexní rozsah, měly by být poskytovány za optimální náklady, měly by respektovat 
sociální rovnováhu a měly by být poskytovány na základě dlouhodobého zabezpečení 
těchto služeb; rovněž zdůrazňuje, že většina služeb obecného zájmu může být 
poskytována za podmínek spravedlivé hospodářské soutěže vycházejících ze zásady, že 
soukromým i veřejným podnikům se musí dostat rovného zacházení;

3. upozorňuje na skutečnost, že platná pravidla v této oblasti jsou stanovena na základě 
judikatury Soudního dvora a toho, jak Komise interpretuje jednotlivé případy; za tohoto 
stavu nebylo tudíž prozatím dosaženo ani potřebné právní jistoty, ani odpovídající 
transparentnosti;

4. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby stávající nebo budoucí specifické právní předpisy pro toto 
odvětví byly založeny na pravidlech vnitřního trhu a respektovaly zásadu subsidiarity;
upozorňuje na to, že specifická odvětvová pravidla by neměla být zpochybňována; 
připomíná úspěšnost takových specifických odvětvových právních předpisů a doporučuje, 
aby byl specifický odvětvový přístup rozšířen i na další oblasti;
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5. vyzývá proto Komisi, aby zajistila větší míru právní jistoty v oblasti sociálních služeb 
obecného zájmu a služeb obecného zájmu souvisejících se zdravotní péčí a aby 
vypracovala návrh zvláštní směrnice Rady a Parlamentu pro toto odvětví, a to v těch 
oblastech, v nichž je zapotřebí tak učinit.


