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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:

1. keďže sociálne služby vo verejnom záujme (SSVZ) aktívne prispievajú k plneniu cieľov 
EÚ stanovených v zmluvách, najmä k podpore hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, vyzýva Európsku komisiu, aby využila hodnotenie a revíziu balíka 
predloženého komisárom Montim a komisárkou Kroesovou s cieľom pokračovať 
v objasňovaní a monitorovaní uplatňovania pravidiel Únie v oblasti SSVZ, používajúc 
vhodný prístup, ktorý budú môcť jednoducho uplatňovať verejné orgány zriaďujúce tieto 
služby a ktorý bude zohľadňovať osobitosti organizovania týchto sociálnych služieb, ich 
právne postavenie a ich prísne miestny charakter, ako aj zodpovednosť členských štátov za 
organizovanie a financovanie týchto služieb, 

2. zdôrazňuje, že organizácia sociálnych služieb vo verejnom záujme v členských štátoch 
prešla historickým vývojom a je výsledkom rôznych kultúrnych tradícií, a preto nie je ani 
možné, ani vhodné vytvoriť univerzálny celoeurópsky model, ale je potrebný pružný 
prístup, ktorý zohľadní zásadu subsidiarity, bude náležite zohľadňovať právo miestnych a 
regionálnych orgánov na miestnu samosprávu a ponechá dostatočný priestor na osobitný 
vývoj v súlade s rôznymi organizačnými formami v členských štátoch;

3. domnieva sa, že jediné rámcové nariadenie EÚ týkajúce sa všetkých služieb všeobecného 
záujmu nie je primeraným nástrojom na vytvorenie právnej istoty v tejto oblasti;

4. žiada Komisiu, aby prijala orientačný dokument, v ktorom bude zahrnutá metodika pre 
zriaďujúce verejné orgány a spresnenia týkajúce sa spôsobov uplatňovania predpisov EÚ; 
v tejto súvislosti považuje za vhodné, aby sa miestnym orgánom vo väčšej miere 
poskytovala odborná príprava s cieľom odstrániť právnu neistotu pri postupoch verejného 
obstarávania;

5. žiada Európsku komisiu, aby posúdila možnosť predložiť osobitné nariadenie de minimis 
pre sociálne služby vo verejnom záujme alebo prispôsobila de minimis prahové hodnoty 
pre tieto služby tak, aby sa kontrola realizovaná EÚ v oblasti štátnej pomoci sústredila na 
sociálne služby, ktoré môžu mať významný cezhraničný vplyv na obchodovanie v EÚ;

6. žiada Európsku komisiu, aby uvažovala o vhodnosti rozšírenia výnimky z oznamovacej 
povinnosti bez prahov v prípade iných odvetví SSVZ, vzhľadom na úvahy, ktoré viedli 
k súčasnému vyňatiu odvetvia nemocníc a sociálneho bývania, a so zreteľom na 
skutočnosť, že v súčasnom štádiu rozvoja vnútorného trhu miera narušenia hospodárskej 
súťaže v týchto odvetviach nevyhnutne nezodpovedá príjmom a výške vyrovnávacej 
platby; vyzýva Európsku komisiu, aby oslobodila od oznamovacej povinnosti dotácie 
poskytnuté v rámci zmluvy uzatvorenej po verejnej súťaži, a to so zreteľom na skutočnosť, 
že existujúce alternatívy k verejnej súťaži (vnútorné, systémy udeľovania povolení, 
poverovanie...) je možné lepšie prispôsobiť osobitostiam sociálnych služieb vo verejnom 
záujme;
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7. žiada Komisiu, aby nariadila členským štátom, aby používali verejnú súťaž iba v prípade 
služieb, pri ktorých existuje skutočný a prirodzený trhový dopyt a ponuka, pretože 
verejnou súťažou v prípade služieb, pri ktorých neexistuje skutočný a prirodzený trh, 
vznikajú zbytočné náklady a administratívna záťaž;

8. žiada Európsku komisiu, aby spresnila používanie pojmov hospodárska a nehospodárska 
činnosť a ovplyvňovanie obchodovania v oblasti služieb vo verejnom záujme, ako aj 
konkrétne podmienky používania pojmu „výška nevyhnutnej kompenzácie musí byť 
určená na základe analýzy výdavkov, ktoré by stredne veľký podnik, dobre riadený a 
primerane vybavený dopravnými prostriedkami vynaložil pri realizácii týchto záväzkov” 
(rozsudok, Súdneho dvora EÚ vo veci, C-280/00, Altmark);

9. zdôrazňuje, že úradné povolenie je zárukou transparentnosti, ktorú treba zachovať; žiada 
Komisiu, aby zvážila, či súbor predpisov ustanovených na poverovanie a monitorovanie 
nadmerných vyrovnávacích platieb zodpovedá podstate sociálnych služieb, a aby prijala 
iniciatívy, ak sa nepovažuje za vhodný; zdôrazňuje, že pôsobnosť mandátu (akt poverenia) 
by sa mala zlepšiť, a to najmä prostredníctvom zväčšenia pružnosti pri jeho uplatňovaní;

10. vzhľadom na skutočnosť, že SSVZ sú službami zameranými na človeka, a že plnia potreby 
najviac znevýhodnených osôb v spoločnosti, čím umožňujú jednotlivcom zohrávať 
významnú úlohu v hospodárskom a sociálnom živote spoločnosti (závery Rady zo 6. a 7. 
decembra 2010), sa domnieva, že základné bankové služby by sa mali považovať za služby 
všeobecného hospodárskeho záujmu a mali by byť zaradené medzi povinnosti 
všeobecných služieb s cieľom zabezpečiť prístupnosť, cenovú dostupnosť, transparentnosť 
a vysokú úroveň kvality pre občanov;

11. žiada Komisiu, aby predložila legislatívne návrhy projektových dlhopisov v záujme
zabezpečenia dlhodobého a dostupného financovania dôležitých a udržateľných služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu v EÚ, najmä v oblasti sociálneho bývania (v súvislosti 
s energetickou účinnosťou pri obnove budov), ako aj v oblasti obnovy verejných budov;

12. zdôrazňuje, že výpočet vyrovnávacej platby by nemal zohľadňovať iba hospodárske a 
finančné kritériá, ale mal by zohľadňovať aj sociálne kritériá;

13. očakáva výsledky hodnotenia balíka komisára Montiho a komisárky Kroesovej, ktoré 
ukážu či vôbec a kde sú potrebné ďalšie úpravy.
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