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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

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

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie „Implementácia Lisabonského programu 
Spoločenstva: verejnoprospešné sociálne služby v Európskej únii“ (KOM(2006)0177) a 
pracovný dokument útvarov Komisie priložený k uvedenému oznámeniu 
(SEK(2006)0516),

– so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä články 2, 5, 16, 86, 
136, 137 ods. 1 písmená j a k, 143, 144 a 145,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä jej článok 36,

– so zreteľom na Zmluvu o ústave pre Európu, podpísanú hlavami štátov a vlád 29. októbra 
2004 v Ríme, najmä jej články II-94 a III-122,

– so zreteľom na svoje stanovisko z ... novembra 2006 o spoločnej pozícii Rady na účely 
prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o službách na vnútornom trhu1,

– so zreteľom na závery Európskej rady v Bruseli z 23. a 24. marca 2006,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. januára 2004 o Zelenej knihe Komisie o 
verejnoprospešných službách2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2006 o sociálnej ochrane a sociálnom 
začlenení3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2006 o európskom sociálnom modeli 
budúcnosti4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2006 o Bielej knihe Komisie o službách 
vo verejnom záujme5,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

  
1 Správa A6-0375/2006 je na programe schôdze 15. novembra 2006.
2 Ú. v. EÚ C 92 E, 16.4.2004, s. 294.
3 Prijaté texty, P6_TA(2006)0089.
4 Prijaté texty, P6_TA(2006)0340.
5 Prijaté texty, P6_TA(2006)0380.
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– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre 
právne veci, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre práva žien 
a rodovú rovnosť, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a 
Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0000/2006), 

A. keďže verejnoprospešné sociálne služby predstavujú jeden zo základných pilierov, o ktoré 
sa opiera európsky sociálny model, jeden zo základných prvkov na dosiahnutie sociálneho 
zmieru a hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Európskej únie a jeden z nástrojov 
na dosiahnutie cieľov Lisabonskej stratégie,

B. keďže okrem toho, že uvedené služby majú za cieľ zavádzanie hodnôt zdieľaných na 
európskej úrovni, ako sú sociálna spravodlivosť, rovnosť, solidarita, rozvoj demokracie a 
slobody a keďže konečným cieľom verejnoprospešných sociálnych služieb je 
zabezpečenie základných práv občanov a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti,

C. keďže verejnoprospešné sociálne služby nemožno považovať za záťaž pre verejnú moc, 
ale naopak, za zdroj pozitívnych externalít týkajúcich sa hospodárskeho rastu, prosperity, 
zamestnanosti a sociálnej súdržnosti,

D. keďže poskytovanie týchto služieb sa uskutočňuje v dynamickom priestore, ktorému sa 
musia neprestajne prispôsobovať s cieľom udržať si vysokú úroveň kvality a efektívnosti,

E. keďže prístupnosť základných sociálnych služieb je v každom členskom štáte iná; keďže 
napriek tomu musia byť uvedené služby zabezpečené na celom území Únie, aby sa zaistila 
hospodárska, sociálna a územná súdržnosť,

F. keďže existuje určitá nejednoznačnosť, pokiaľ ide o niektoré základné pojmy v tejto 
oblasti (napríklad pojmy „verejná služba“, „verejnoprospešná služba“, „verejnoprospešná 
hospodárska služba“, „verejnoprospešná sociálna služba“), pričom táto nejednoznačnosť 
pretrváva aj v nedávno prijatých aktoch Spoločenstva, čo prispieva k právnej neistote, 
pozorovanej v tomto sektore,

G. keďže nedostatok normatívnych predpisov v tejto oblasti sa stal dôvodom širokých a nie 
vždy súdržných súdnych výkladov; keďže všetky zainteresované odvetvia potrebujú jasný 
funkčný rámec, obmedzujúci na minimum potrebu súdneho výkladu, aby bolo možné 
docieliť čo najvyššiu právnu istotu,

H. keďže je naliehavé a nevyhnutné dospieť k objasneniu používaných pojmov a právneho 
rámca, v rámci ktorého fungujú verejnoprospešné sociálne služby, najmä k objasneniu 
princípu verejnej prospešnosti a predpisov v oblasti konkurencie a verejnej pomoci,

I. keďže sociálne služby nemožno v žiadnom prípade redukovať na nejakú zostatkovú 
kategóriu, vymedzenú jej neprispôsobením sa obchodným službám alebo 
verejnoprospešným hospodárskym službám; keďže práve naopak, na základe časti 
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spoločnosti, na ktorú sa obracajú, a ich osobitosti, pokiaľ ide o organizáciu, financovanie 
a poslanie, ich treba považovať za úplne samostatnú kategóriu služieb, ktorá je pre 
spoločnosť zásadná,

J. keďže sektor verejnoprospešných sociálnych služieb poskytuje prácu rastúcemu množstvu 
ľudí, keďže zvyšovanie zamestnanosti v tomto sektore prekračuje priemernú úroveň 
ostatných odvetví činnosti, pričom veľkú časť tu tvoria ženy, a keďže v rámci tohto 
sektora možno objaviť zaujímavé modely profesijnej pružnosti, ako napríklad práca na 
čiastočný úväzok, kĺzavý pracovný čas alebo dobrovoľníctvo, ktoré je potrebné 
podporovať a náležite chrániť v rámci pracovného práva; keďže v sektore 
verejnoprospešných sociálnych služieb existujú znepokojujúce prípady profesijnej 
neistoty, ktoré treba odstrániť,

K. keďže zdravotnícke služby – vylúčené z vyššie citovaného oznámenia Komisie – sú 
takisto verejnoprospešnými sociálnymi službami a teda sa vyznačujú rovnakými 
charakteristikami i cieľmi; uznávajúc však ich osobitosť čo sa týka zložitosti organizácie a 
finančnej náročnosti pre verejné správy členských štátov,

1. s uspokojením prijíma iniciatívu Komisie, ktorá je súčasťou zavádzania Bielej knihy o 
verejnoprospešných službách a má za cieľ poskytnúť týmto službám ich vlastný pojmový 
a legálny rámec; domnieva sa však, že uvedené oznámenie Komisie nie je dostatočne 
objasňujúce, pokiaľ ide o klasifikáciu a definíciu verejnoprospešných sociálnych služieb, 
a že odsúva na neskôr rozhodnutie o právnom rámci, ktorý sa má uplatňovať;

2. opätovne potvrdzuje svoj záväzok v zmysle moderných a kvalitných verejnoprospešných 
sociálnych služieb, zameraných na hodnoty rovnosti, solidarity, zákonnosti a 
rešpektovania ľudskej dôstojnosti, ako aj na princípy prístupnosti, univerzálnosti 
poskytovaných služieb, efektívnosti, rozumného narábania so zdrojmi, kontinuity, 
blízkosti k užívateľovi a transparentnosti, ktoré prispievajú k realizovaniu úloh 
Spoločenstva, ako sú definované v článkoch 2 a 3 zmluvy;

3. je presvedčený, že verejnoprospešné sociálne služby predstavujú vlastný prostriedok 
posilnenia sociálneho rozmeru Lisabonskej stratégie, dosiahnutia cieľov Sociálneho 
programu a reagovania na výzvy, akými sú globalizácia, priemyselné zmeny, 
technologický pokrok, demografické zmeny, migrácia alebo zmena sociálnych a 
pracovných modelov, čím prispievajú k rozvoju sociálnej Európy;

4. si blahoželá k tomu, že Komisia uznala špecifický charakter základných prvkov 
vymedzujúcich verejnoprospešné sociálne služby, ktoré ich odlišujú od ostatných služieb; 
domnieva sa však, že organizačné kritériá, ktoré podľa vyššie uvedeného oznámenia 
charakterizujú tieto služby, možno akceptovať iba dočasne a informačne, kým sa čaká na 
konečné výsledky po konzultáciách, ktoré sa Komisia zaviazala uskutočniť s členskými 
štátmi a poskytovateľmi a užívateľmi týchto služieb;
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5. považuje za chybný taký prístup k verejnoprospešným sociálnym službám, ktorý kladie do 
protikladu normy týkajúce sa hospodárskej súťaže, verejnej pomoci a trhu na jednej 
strane, a koncepcie verejnej služby, verejnej prospešnosti a sociálnej súdržnosti na druhej 
strane; naopak, považuje za potrebné ich zosúladiť, podporiť pozitívnu súčinnosť medzi 
hospodárskou a sociálnou zložkou; potvrdzuje však, že v prípade verejnoprospešných 
sociálnych služieb musia byť normy týkajúce sa hospodárskej súťaže, verejnej pomoci a 
vnútorného trhu zlučiteľné s povinnosťami verejných služieb, a nie naopak;

6. uznáva, že pri týchto službách vstupujú do konfliktu dva faktory, ktoré je nevyhnutne 
potrebné zmieriť: na jednej strane je to princíp subsidiarity, ktorý potvrdzuje slobodu 
verejnej národnej moci definovať, organizovať a financovať verejnoprospešné sociálne 
služby podľa vlastného uváženia, ako aj princíp proporcionality, na druhej strane 
spoluzodpovednosť, ktorú zmluva ukladá Spoločenstvu najmä na základe článku 16, a 
existencia základných hodnôt a princípov, zdieľaných na európskej úrovni, ktoré musia 
všetci rešpektovať, pričom tieto služby musia slúžiť ľudským právam a dôstojnosti;

7. domnieva sa však, že vzhľadom na špecifické vlastnosti verejnoprospešných sociálnych 
služieb, ktoré sa týkajú povahy týchto služieb a situácie tých, čo ich využívajú, úlohy 
verejnej prospešnosti, ktorá im je pridelená a nedostatkov na trhu pri uspokojovaní 
niektorých požiadaviek na sociálne služby, v prípade konfliktu by mala prevážiť obrana 
verejnej prospešnosti, ktorá je charakteristickým a základným prvkom týchto služieb;

8. v tomto kontexte so znepokojením upozorňuje na nedávne pokusy uplatniť na niektoré 
verejnoprospešné sociálne služby predpisy a princípy, vzťahujúce sa na obchodné služby a 
verejnoprospešné hospodárske služby, pričom sa neberú do úvahy prvky a princípy, ktoré 
odlišujú verejnoprospešné sociálne služby od ostatných služieb;

9. považuje za nevyhnutné čo najskôr skoncovať so súčasnou situáciou právnej neistoty, 
ktorá existuje v rámci verejnoprospešných služieb, či už sú hospodárske alebo sociálne; 
žiada preto Komisiu, aby bezodkladne a s cieľom právnej istoty a transparentnosti 
preštudovala všetky možnosti na objasnenie zákonného kontextu verejnoprospešných 
sociálnych služieb a na poskytnutie referenčného právneho rámca týmto službám, hlavne 
prostredníctvom prijatia legislatívnych nástrojov, vrátane prípadne rámcovej smernice;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby chránili a podporovali druhy zamestnanosti, ktoré sa 
v hojnej miere vyskytujú v oblasti sociálnych služieb, ako sú ženská práca, pružnosť v 
narábaní s pracovným časom, čiastočné úväzky, možnosť dobrovoľníctva, pričom sa treba 
chrániť pred zneužívaním a neistotou a nesmie to viesť k zhoršeniu pracovných 
podmienok pre pracovníkov v tomto sektore, alebo k využívaniu nekvalifikovaných alebo 
málo kvalifikovaných zamestnancov; takisto žiada Komisiu, aby do celého konzultačného 
procesu a do svojej správy zahrnula otázky týkajúce sa integrácie rodového rozmeru;

11. vyzýva Komisiu, členské štáty a poskytovateľov verejnoprospešných sociálnych služieb, 
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aby vzhľadom na stres, pracovný čas (práca na zmeny alebo práca v noci), nebezpečný 
alebo namáhavý charakter práce, charakter niektorých druhov činnosti sociálnych služieb 
rozvíjali aktivity odborného vzdelávania, zamerané na prispôsobenie sa okolnostiam a na 
schopnosť prekonávať ich, ktorého dôsledkom by bola vyššia kvalita poskytovaných 
služieb a lepšie pracovné a životné podmienky pre pracovníkov v tomto sektore; takisto sa 
domnieva vzhľadom na vyvíjajúci sa charakter potrieb sociálnych služieb, že je potrebné, 
aby verejné orgány zaručili vysokú úroveň odborného vzdelávania sociálnych 
pracovníkov;

12. blahoželá Komisii k jej iniciatíve uskutočniť v rámci definície a organizácie 
verejnoprospešných sociálnych služieb konzultácie so všetkými zainteresovanými 
aktérmi; domnieva sa, že tento dialóg povedie k väčšej transparentnosti a vyššej kvalite 
týchto služieb, ako aj k posilneniu princípov a hodnôt, ktorými sú inšpirované;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rešpektovali rozmanitosť spôsobov organizácie a 
riadenia verejnoprospešných sociálnych služieb a takisto mnohorakosť zdrojov a metód 
financovania týchto služieb; vyzýva zároveň k vytvoreniu verejno-súkromných 
partnerstiev poskytujúcich tieto služby, keďže treba dbať na verejný záujem a na 
efektívnosť a kvalitu služieb;

14. domnieva sa, že rozmanité kompetentné verejné orgány členských štátov môžu slobodne 
rozhodovať, či budú tieto služby poskytované združeniami, inými sociálnymi 
organizáciami alebo súkromnými podnikmi, v prípade, že ich poskytovanie je zlučiteľné s 
princípom verejnej prospešnosti, domnieva sa však, že verejný orgán musí mať v každom 
okamihu možnosť overiť dodržiavanie princípov a hodnôt verejnoprospešných sociálnych 
služieb zo strany poskytovateľov a skutočnosť, či sa poskytovanie deje v súlade s vopred 
určenými požiadavkami verejných orgánov;

15. žiada Komisiu a členské štáty, aby v rámci spoločenskej zodpovednosti podnikov 
podporovali ich účasť na financovaní, podpore a poskytovaní týchto služieb;

16. upozorňuje, že v niektorých členských štátoch nebola decentralizácia moci pri 
poskytovaní verejnoprospešných sociálnych služieb v prospech regionálnych alebo 
miestnych orgánov sprevádzaná poskytnutím dostatočného množstva rozpočtových 
prostriedkov, ktoré by zabezpečili optimálnu kvalitu a množstvo poskytovaných služieb; z 
tohto dôvodu vyzýva členské štáty, aby postupovali tak, aby bol každý presun 
kompetencií na regionálne alebo miestne orgány sprevádzaný pridelením náležitých 
rozpočtových prostriedkov;

17. žiada Komisiu, aby predložila oznámenie o zdravotníckych službách v Európskej únii, 
ktoré bude chápať tieto služby ako sociálne služby a bude brať do úvahy ich osobitosti a v 
ktorom sa preskúma potreba a právna možnosť legislatívneho návrhu, ktorý môže 
obsahovať spoločné hodnoty a princípy, ktorými sa inšpirujú tieto služby, základné 
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pravidlá ich fungovania a úlohu sociálnych organizácií, zdravotníckych profesionálov a 
súkromných organizácií, ako aj práva a povinnosti pacientov, pričom každému štátu sa 
ponechá možnosť stanoviť presné pravidlá organizácie týchto služieb;

18. odporúča vytvoriť fórum, riadené Európskym parlamentom, ktoré bude združovať 
európske sociálne organizácie a zástupcov Komisie a Rady a ktoré sa bude môcť 
zúčastňovať na riadení tohto procesu;

19. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Verejnoprospešné sociálne služby sú základnou zložkou európskeho sociálneho modelu. 
Ak je potrebné rozvíjať vnútorný trh a posilňovať vonkajšiu konkurencieschopnosť pre 
zabezpečenie hospodárskeho rastu v celom priestore Únie, nie je o nič menej dôležité 
zabezpečovať správne fungovanie sociálnych služieb v celej Únii. Prispejeme tým k 
zaisteniu sociálnej súdržnosti a k skonkretizovaniu sociálnej zložky Lisabonskej stratégie 
priamo v teréne.

2. Demografický rámec súčasnej Európy sa dnes celkom mení. Túto zmenu spôsobilo 
zvýšenie priemernej dĺžky života na celom území Únie a zníženie miery natality vo 
väčšine členských štátov. Celý tento proces ovplyvňuje politiky v oblasti sociálneho 
zabezpečenia a ochrany, medzigeneračnej solidarity, rodiny, pružnosti pracovného času, 
ako aj účasti žien na trhu práce.

3. Mnoho občianok a občanov Európskej únie je mimoriadne citlivých na sociálny aspekt 
procesu vytvárania Európy. Referendá organizované v rôznych členských štátoch v 
súvislosti s európskou ústavnou zmluvou to jasne ukázali. Často sa zdôrazňoval kontrast 
medzi pôvodným textom smernice o službách, ktorý vyvolal množstvo obáv v rôznych 
oblastiach a sektoroch, hlavne v západnej Európe, a zreteľne alebo reálne menšou 
pozornosťou, ktorú Únia venuje sociálnym aspektom budovania Európy. V tomto 
kontexte, ktorý je takisto politickým, môže byť proces zameraný na objasnenie 
špecifickej úlohy verejnoprospešných sociálnych služieb a verejnoprospešných 
sociálnych služieb ako celku nielen veľmi užitočný, ale aj objasňujúci pre budúci vývoj 
procesu budovania spoločnej Európy v rámci celej Únie.

4. Oznámenie o verejnoprospešných sociálnych službách, ktoré v mene Európskej komisie 
predložil Vladimír Špidla, otvára perspektívu objasnenia úlohy verejnoprospešných 
sociálnych služieb v celej Európe, čo sa týka sociálnych aspektov, ako aj oblasti právnej 
istoty. Takisto nepochybne otvára perspektívu rozšírenej diskusie, ktorá musí presahovať 
vypracovanie, diskusiu a hlasovanie o tejto parlamentnej správe. Táto rozšírená diskusia 
musí zoskupiť sociálne organizácie pôsobiace na európskej úrovni, regionálne alebo 
miestne orgány, Európsky parlament, Európsku komisiu a Európsku radu.

5. Jedným z aspektov, ktoré treba analyzovať, je prípadné vytvorenie právneho nástroja, 
ktorý by v oblasti sociálnych služieb pokrýval aj zdravotníctvo, zabezpečil by politickú 
priehľadnosť postupov a takisto by zabezpečil právnu istotu dotknutým sociálnym 
organizáciám. Ďalej musí zaviesť všeobecné princípy, týkajúce sa činností realizovaných 
v tejto oblasti dotknutými verejnými orgánmi, či už sú miestne, regionálne, národné, či 
ide o federálne štáty alebo autonómne spoločenstvá.
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6. Je absolútne nevyhnutné, že keď miestne alebo regionálne orgány prijmú rozličné funkcie 
pri podpore a financovaní verejnoprospešných sociálnych služieb, priznané prostriedky 
na národnej úrovni musia byť adekvátne, aby miestne alebo regionálne orgány mohli 
kvantitatívne a kvalitatívne splniť svoju úlohu, hlavne čo sa týka podpory týchto služieb. 
Okrem toho je veľmi potrebné nepretržite zabezpečovať úplnú priehľadnosť finančných 
vzťahov medzi verejnými orgánmi a sociálnymi organizáciami.

7. Modely organizácie a riadenia verejnoprospešných sociálnych služieb sa v jednotlivých 
krajinách od seba veľmi líšia. Je potrebné rešpektovať túto rozmanitosť a vo všetkých 
prípadoch overiť kvalitu poskytovaných služieb a správne využitie prípadných verejných 
prostriedkov, ktoré boli pridelené, či už ide o vnútroštátne zdroje alebo o zdroje z rozpočtu 
Spoločenstva.

8. V každom prípade však toto oznámenie smeruje k poskytnutiu jasného právneho postavenia 
verejnoprospešných sociálnych služieb. Uskutočnenie rozšíreného postupu, ktorý 
presadzuje, môže prispieť k tomu, aby bolo právne postavenie združení a ostatných 
organizácií vstupujúcich na územie sociálnych služieb v priestore Únie definované a 
objasnené, keďže je to potrebné, správne a užitočné.

9. Verejnoprospešné sociálne služby spĺňajú všetky podmienky na posilnenie väčšej 
konkrétnosti sociálneho rozmeru Lisabonskej stratégie. A to jednak objemom pracovných 
miest, ktoré môžu vytvoriť, ako aj sociálnou súdržnosťou, ktorú pomáhajú zabezpečovať. 
Najmä však prostredníctvom spoločenskej úlohy, ktorú rozličným spôsobom zohrávajú v 
Európskej únii.

10. Je skutočnosťou, že aktívne sociálne politiky sú neoddeliteľné od hospodárskych politík. 
Hospodárska politika podporujúca rozvoj a vytváranie pracovných miest prispeje 
rozhodujúcim spôsobom k vypracovaniu a konkretizácii aktívnejšej sociálnej politiky. Tak 
bude možné spojiť hospodársky rast a sociálnu súdržnosť.

11. Je potrebné jasne a zásadne uznať v celom priestore Európskej únie prácu tých, ktorí 
dobrovoľne pomáhajú organizáciám, ktoré priamo v teréne zaisťujú verejnoprospešné 
sociálne služby. V tomto kontexte je potrebné rozvíjať aktivity odborného vzdelávania, 
umožňujúce zvýšiť kvalifikáciu sociálnych služieb dobrovoľníkov a pracovníkov 
odmeňovaných za verejnoprospešné sociálne služby.

12. Na druhej strane je potrebné preskúmať úlohu verejnoprospešných hospodárskych služieb v 
celej Európskej únii prostredníctvom celkového objasnenia pojmov verejnoprospešných 
služieb, verejnoprospešných sociálnych služieb a verejnoprospešnej hospodárskej služby v 
záujme právnej istoty všetkých tých, ktorí vstupujú do sociálnej oblasti a v záujme jasnosti 
zavádzaných postupov.
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13. V rámci celého priestoru Európskej únie treba rešpektovať rozmanitosť modelov 
organizácie a riadenia verejnoprospešných sociálnych služieb. Čo sa týka náležitosti 
plnených úloh vo vzťahu k verejnoprospešných sociálnym úlohám, ktoré pripadajú 
verejnoprospešným sociálnym službám v rámci celej Európy, postupy a pravidlá 
financovania služieb musia zodpovedať jednotným princípom transparentnosti a kontroly zo 
strany verejných orgánov. Takisto treba zaručiť nielen dodržiavanie verejnej prospešnosti, 
ale aj efektívnosti a kvality služieb vzhľadom na úlohy definované verejnými orgánmi.

14. Pre podniky, ktoré sú si vedomé svojej spoločenskej zodpovednosti, bude dôležité 
prispievať k financovaniu a podpore verejnoprospešných sociálnych služieb, ba v 
odôvodnenom prípade budú môcť podporovať samotné ich vytváranie alebo posilňovanie.

15. Znepokojenie týkajúce sa fungovania zdravotníckych služieb v Európe môže byť dôvodom 
na vypracovanie osobitnej smernice, ktorá na základe princípov a hodnôt, o ktoré sa má zo 
všeobecného hľadiska opierať poskytovanie služieb v Európskej únii, určí minimálne 
spoločné pravidlá, ktoré členské štáty vypracujú a budú uplatňovať, pričom sa budú 
rešpektovať špecifiká a zvláštne podmienky každej krajiny alebo regiónu. Sektorová 
smernica tohto typu bude zlučiteľná s existenciou celkovej rámcovej smernice o 
verejnoprospešných sociálnych službách, zahŕňajúcej zdravotníctvo, a s prijímaním 
smerníc zameraných na riešenie špecifických problémov, ako je napríklad mobilita 
pacientov.

16. V každom prípade, čo sa týka verejnoprospešných sociálnych služieb, je potrebné 
zabezpečiť takisto úplnú transparentnosť v prideľovaní dodávateľských zmlúv, týkajúcich sa 
dodávok materiálu alebo poskytovania služieb sociálnymi organizáciami.

17. V tomto kontexte je nevyhnutné nielen objasniť princíp verejnej prospešnosti, ale aj normy, 
ktoré sú platné v oblasti verejnej súťaže a poskytovania verejnej pomoci. Samozrejme, v 
tomto ohľade treba brať do úvahy princíp subsidiarity, ktorý zaručuje vnútroštátnym 
verejným orgánom slobodu definovať, organizovať a financovať verejnoprospešné sociálne 
služby, a rešpektovať princíp proporcionality, ako aj základné európske hodnoty.

18. Cieľom tejto dôvodovej správy a predkladanej správy je prispieť k posilneniu sociálnej 
zložky procesu vytvárania Európy, zabezpečiť sociálnym aktérom a verejným orgánom 
potrebnú právnu istotu, zaistiť finančnú transparentnosť a potrebnú zlučiteľnosť s 
pravidlami uplatňovanými v oblasti vnútorného trhu a takisto zlepšiť kvalitu poskytovaných 
služieb za súčasného dodržiavania princípu subsidiarity a konkretizovania Lisabonskej 
stratégie v sociálnom teréne.
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