
AD\859650CS.doc PE452.520v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Hospodářský a měnový výbor

2009/2222(INI)

23. 3. 2011

STANOVISKO
Hospodářského a měnového výboru

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu
(2009/2222(INI))

Navrhovatelka: Sophie Auconie



PE452.520v02-00 2/5 AD\859650CS.doc

CS

PA_NonLeg



AD\859650CS.doc 3/5 PE452.520v02-00

CS

NÁVRHY

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

1. vzhledem k tomu, že sociální služby obecného zájmu významně přispívají k plnění cílů EU 
stanovených ve Smlouvách, zejména k podpoře hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, vyzývá Komisi, aby využila hodnocení a revizi balíčku předloženého 
komisařem Montim a komisařkou Kroesovou a pokračovala v úsilí o vyjasnění a sledování 
používání pravidel Společenství v oblasti sociálních služeb obecného zájmu 
prostřednictvím vhodného přístupu, který bude snadno použitelný pro veřejné orgány 
organizující tyto služby a zohlední specifika organizování těchto sociálních služeb, jejich 
právní postavení a jejich místní charakter a rovněž odpovědnost členských států za 
organizování a financování těchto služeb;

2. zdůrazňuje, že organizování sociálních služeb obecného zájmu prošlo v členských státech 
historickým vývojem a je výsledkem odlišných kulturních tradic, a že není ani možné ani 
žádoucí vytvářet jediný evropský model pro všechny a místo toho by měl být uplatněn 
flexibilní přístup, který zohlední zásadu subsidiarity, bude respektovat právo orgánů 
regionální a místní správy na místní samosprávu a ponechá dostatečný prostor pro 
specifický vývoj daný odlišnými organizačními formami používanými v členských státech;

3. domnívá se, že jediné rámcové nařízení EU o veškerých službách obecného zájmu není tím 
správným nástrojem pro zajištění právní jistoty v této oblasti;

4. žádá Komisi, aby přijala orientační dokument, který by obsahoval metodiku určenou 
místním orgánům organizujícím tyto služby a upřesňoval pokyny pro uplatňování 
evropských pravidel; považuje v této souvislosti za vhodné poskytovat místním orgánům 
intenzivnější školení, aby se předcházelo vzniku právní nejistoty při zadávacím řízení;

5. žádá Komisi, aby zvážila možnost předložit specifické nařízení de minimis pro sociální 
služby obecného zájmu nebo upravila prahové hodnoty de minimis pro takové služby, aby 
se tak kontrola vykonávaná EU soustředila na státní podpory na sociální služby, které 
mohou mít významný dopad na přeshraniční obchod v rámci EU;

6. žádá Komisi, aby s ohledem na úvahy, které vedly ke stávajícímu zrušení oznamovací 
povinnosti pro nemocniční odvětví a odvětví sociálního bydlení, a na skutečnost, že při 
současné úrovni rozvoje vnitřního trhu neodpovídá míra narušení hospodářské soutěže 
v těchto odvětvích vždy příjmům a velikosti vyrovnávací platby, zvážila možnost, že 
rozšíří zrušení oznamovací povinnosti bez prahových hodnot i na další odvětví sociálních 
služeb obecného zájmu; žádá Komisi, aby zrušila oznamovací povinnost u dotací 
poskytnutých v rámci smlouvy uzavřené po nabídkovém řízení; vzhledem ke skutečnosti, 
že stávající alternativy nabídkového řízení (interní, systémy oprávnění, pověření atd.) lze 
lépe přizpůsobit specifickým podmínkám sociálních služeb obecného zájmu;
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7. žádá Komisi, aby poskytla členským státům pokyny ohledně používání nabídkových řízení 
v případě služeb, u nichž existuje skutečná a přirozená tržní nabídka a poptávka, jelikož 
nabídková řízení u služeb, pro něž neexistuje skutečný a přirozený trh, přinášejí zbytečné 
náklady a administrativní zátěž;

8. žádá Komisi, aby upřesnila používání pojmů „hospodářská a nehospodářská činnost“ 
a „dopad na obchod“ v případě sociálních služeb obecného zájmu a také konkrétní 
podmínky používání pojmu „vyrovnávací platba na základě analýzy nákladů, které by 
běžný, řádně řízený podnik disponující odpovídajícími dopravními prostředky vynaložil“ 
(ESD, C-280/00, Altmark);

9. zdůrazňuje, že pověření je zárukou transparentnosti, která musí být zachována; žádá 
Komisi, aby zvážila, zda pravidla upravující pověření a kontrolu nadměrných 
vyrovnávacích plateb odpovídají povaze sociálních služeb, a aby podnikla potřebné kroky, 
pokud tomu tak není; zdůrazňuje, že rozsah mandátu (pověření) by měl být vylepšen, 
zejména flexibilnějším uplatňováním pravidel;

10. vzhledem k tomu, že sociální služby obecného zájmu jsou službami zaměřenými na 
člověka a řeší potřeby nejvíce znevýhodněných osob ve společnosti, a že tedy 
jednotlivcům umožňují hrát významnou úlohu v hospodářském a sociálním životě (závěry 
Rady ze dne 6. a 7. prosince 2010), se domnívá, že základní bankovní služby by měly být 
považovány za služby obecného hospodářského zájmu a měly by podléhat povinnostem 
všeobecných služeb, aby byla občanům zaručena přístupnost, cenová dostupnost, 
transparentnost a vysoká úroveň kvality;

11. žádá Komisi, aby předložila legislativní návrhy týkající se projektových dluhopisů v zájmu 
zajištění dlouhodobého a dostupného financování důležitých a udržitelných služeb 
obecného hospodářského zájmu v EU, zejména v oblasti sociálního bydlení (pokud jde o 
energetickou účinnost u renovací budov) a rovněž v oblasti renovace veřejných budov;

12. zdůrazňuje, že výpočet vyrovnávací platby by neměl zohledňovat pouze hospodářská a 
finanční hlediska, ale měl by brát v úvahu i hlediska sociální;

13. očekává výsledky hodnocení balíčku předloženého komisařem Montim a komisařkou 
Kroesovou, které ukážou, zda jsou potřebné další úpravy, případně v kterých oblastech.
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