
PA\637554SK.doc PE 380.763v02-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre hospodárske a menové veci

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2006/2134(INI)

26.10.2006

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre hospodárske a menové veci

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

o verejnoprospešných sociálnych službách v Európskej únii
(2006/2134(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bernhard Rapkay



PA\637554SK.doc PE 380.763v02-002/3PA\637554SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\637554SK.doc PE 380.763v02-003/3PA\637554SK.doc

SK

NÁVRHY

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

A. keďže verejnoprospešné služby sú nielen dôležitou súčasťou sociálnej a hospodárskej 
súdržnosti, ale aj v podstatnej miere prispievajú ku konkurencieschopnosti európskeho 
hospodárstva,

B. keďže judikatúra Súdneho dvora Európskych spoločenstiev je v súčasnosti rozsiahla, 
neustále sa vyvíja a týka sa rôznych aspektov verejnoprospešných služieb vrátane štátnej 
pomoci, rovnakého zaobchádzania a/alebo narušenia hospodárskej súťaže; keďže 
množstvo prípadov, ktoré prejednáva Súdny dvor, týkajúcich sa zlučiteľnosti 
verejnoprospešných služieb s pravidlami vnútorného trhu, zdôrazňuje potrebu reagovať 
vysvetlením pozitívneho práva ES v tejto oblasti, čo je potvrdené aj oznámením Komisie; 
keďže verejné orgány a subjekty pôsobiace v oblasti verejnoprospešných sociálnych 
služieb vnímajú neustály vývoj judikatúry Súdneho dvora, najmä pokiaľ ide o pojem 
„hospodárska činnosť“, ako zdroj neistoty,

C. keďže vzhľadom na zásadu subsidiarity v súlade s článkom 5 odsekom 2 Zmluvy o ES je 
úlohou členských štátov a ich miestnych orgánov definovať verejnoprospešné služby 
a určiť, ktoré služby sú verejnoprospešnými službami a aký má byť spôsob ich 
organizácie, financovania, poskytovania, hodnotenia a kontroly, a toto by sa malo plne 
rešpektovať pri vypracúvaní ďalších právnych predpisov,

1. vyjadruje sklamanie z toho, že Komisia vo svojom oznámení uviedla úmysel pokračovať 
v konzultačnom procese ohľadne sociálnych služieb, aj keď uznáva naliehavú potrebu 
objasniť uplatňovanie určitých pravidiel Spoločenstva v oblasti sociálnych služieb;

2. zdôrazňuje, že verejnoprospešné služby by mali byť vysokokvalitné, univerzálne 
dostupné, mali by byť poskytované za optimálnu cenu, mali by rešpektovať sociálnu 
rovnováhu a mali by byť poskytované na základe trvalej záruky dodávky; kladie tiež 
dôraz na to, že väčšina verejnoprospešných služieb môže byť poskytovaná na základe 
podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže podľa zásady rovnakého prístupu 
k súkromným a verejným subjektom;

3. pripomína skutočnosť, že platné predpisy v tejto oblasti sú stanovené judikatúrou Súdneho 
dvora a výkladom jednotlivých prípadov zo strany Komisie a že preto sa zatiaľ nedosiahla 
ani potrebná právna istota, ani primeraná transparentnosť;

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby boli existujúce alebo budúce odvetvové predpisy založené 
na pravidlách vnútorného trhu a dodržiavaní zásady subsidiarity, a kladie dôraz na to, že 
odvetvové pravidlá by nemali byť spochybňované; pripomína úspech týchto odvetvových 
predpisov a odporúča rozšírenie odvetvového prístupu  aj na ostatné sektory;

5. vyzýva preto Komisiu, aby v oblasti verejnoprospešných služieb týkajúcich sa sociálnej 
a zdravotnej starostlivosti zabezpečila väčšiu právnu istotu a aby vypracovala návrh 
odvetvovej smernice Rady a Parlamentu v tých oblastiach, v ktorých je vhodné tak učiniť.


