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Pozměňovací návrh 1
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Právní východisko 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, 
zejména na článek 2 a čl. 3 odst. 2 této 
smlouvy, a na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, zejména články 9, 14, 106, 
151, čl. 153 písm. l), j) a k), články 159, 
160 a 161 a Protokol č. 26 této smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, 
zejména na článek 2 a čl. 3 odst. 2 této 
smlouvy, a na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, zejména články 9, 14, 106, 
151, čl. 153 písm. l), j) a k), články 159, 
160, 161 a 345 a Protokol č. 26 této 
smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Evropské rady ze 
dne 17. června 2010, závěry Evropské 
rady ze dne 11. prosince 2009 a závěry 
jednání hlav států a předsedů vlád zemí 
eurozóny ze dne 11. března 2011 o dani z 
finančních transakcí,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní dokument útvarů 
Komise (SEK(2010)1545) nazvaný Pokyny 
k uplatňování evropských pravidel 
týkajících se státní podpory, veřejných 
zakázek a vnitřního trhu v oblasti služeb 
obecného hospodářského zájmu a 
zejména sociálních služeb obecného 
zájmu,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Karima Delli

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní dokument útvarů 
Komise (SEK(2010)1545) nazvaný Pokyny 
k uplatňování pravidel Evropské unie 
týkajících se státní podpory, veřejných 
zakázek a vnitřního trhu v oblasti služeb 
obecného hospodářského zájmu a 
zejména sociálních služeb obecného 
zájmu,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. 
října 2008 o aktivním začleňování osob 
vyloučených z trhu práce 
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(KOM(2008)5737),

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Právní východisko 10 b (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise o zdanění 
finančního sektoru (KOM(2010)0549) a 
související pracovní dokument 
(SEK(2010)1166),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Právní východisko 18 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Výboru pro 
sociální ochranu z roku 2011 nazvanou 
Posouzení sociálního rozměru strategie 
Evropa 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Právní východisko 29 a (nové) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. 
října 2010 o finanční, hospodářské a 
sociální krizi: doporučení k opatřením a 
vhodným iniciativám1,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Právní východisko 29 b (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. 
března 2011 o inovativním financování na 
celosvětové a evropské úrovni2,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Právní východisko 29 c (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své písemné prohlášení 
přijaté dne 10. března 2011 o vytvoření 
evropských stanov pro vzájemné 
pojišťovny, sdružení a nadace,

Or. en

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0376.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0080.
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Pozměňovací návrh 11
Françoise Castex

Návrh usnesení
Právní východisko 29 d (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na písemné prohlášení 
č. 84/2010 o vytvoření evropských stanov 
pro vzájemné pojišťovny, sdružení a 
nadace,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Právní východisko 30 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu Organizace 
spojených národů o právech osob se 
zdravotním postižením, k níž Evropské 
společenství přistoupilo dne 26. listopadu 
2009,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Smlouvy potvrzují 
cíle členských států neustále zlepšovat 
životní a pracovní podmínky a záměr Unie 
zajistit blaho občanů prostřednictvím 
udržitelného rozvoje v Evropě, který 
vychází z vyrovnaného hospodářského 

A. vzhledem k tomu, že článek 3 SFEU 
potvrzuje cíle členských států neustále 
zlepšovat životní a pracovní podmínky a 
záměr Unie zajistit blaho občanů 
prostřednictvím udržitelného rozvoje 
v Evropě, který vychází z vyrovnaného 
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růstu, vysoce konkurenceschopného 
sociálně tržního hospodářství zaměřeného 
na plnou zaměstnanost a společenský 
pokrok, ochranu a zlepšení životního 
prostředí, boj se sociálním vyloučením a 
diskriminací, prosazení sociální 
spravedlnosti a ochrany, rovnosti mužů a 
žen, solidarity mezi generacemi a ochranu 
práv dítěte,

hospodářského růstu, vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství zaměřeného na plnou 
zaměstnanost a společenský pokrok, 
ochranu a zlepšení životního prostředí, boj 
se sociálním vyloučením a diskriminací, 
prosazení sociální spravedlnosti a ochrany, 
rovnosti mlžů a žen, solidarity mezi 
generacemi a ochranu práv dítěte,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Smlouvy povrzují
cíle členských států neustále zlepšovat 
životní a pracovní podmínky a záměr Unie 
zajistit blaho občanů prostřednictvím 
udržitelného rozvoje Evropy, který vychází 
z vyrovnaného hospodářskhéo růstu, 
vysoce konkurenceschopného sociálně 
tržního hospodářství zaměřeného na plnou 
zaměstnanost a společenský pokrok, 
ochranu a zlepšení životního prostředí, boj 
proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, 
prosazení sociální spravedlnosti a ochrany, 
rovnosti můžů a žen, solidarity mezi 
generacemi a ochranu práv dítěte,

A. vzhledem k tomu, že Smlouvy potvrzují
cíle členských států neustále zlepšovat 
životní a pracovní podmínky a záměr Unie 
zajistit blaho občanů prostřednictvím 
udržitelného rozvoje Evropy, který vychází 
z vyrovnaného hospodářského růstu, 
vysoce konkurenceschopného sociálně 
tržního hospodářství zaměřeného na 
podporu malých a středních podniků a 
zaměřeného na plnou zaměstnanost a 
společenský pokrok, ochranu a zlepšení 
životního prostředí, boj proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, prosazení 
sociální spravedlnosti a ochrany, rovnosti 
mužů a žen, solidarity mezi generacemi a 
ochranu práv dítěte,

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Smlouvy povrzují 
cíle členských států neustále zlepšovat 
životní a pracovní podmínky a záměr Unie 
zajistit blaho občanů prostřednictvím 
udržitelného rozvoje Evropy, který vychází 
z vyrovnaného hospodářskhéo růstu, 
vysoce konkurenceschopného sociálně 
tržního hospodářství zaměřeného na plnou 
zaměstnanost a společenský pokrok, 
ochranu a zlepšení životního prostředí, boj 
proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, 
prosazení sociální spravedlnosti a ochrany, 
rovnosti můžů a žen, solidarity mezi 
generacemi a ochranu práv dítěte,

A. vzhledem k tomu, že Smlouvy povrzují 
cíle členských států neustále zlepšovat 
životní a pracovní podmínky a záměr Unie 
zajistit blaho občanů prostřednictvím 
udržitelného rozvoje Evropy, který vychází 
z vyrovnaného hospodářskhéo růstu, 
vysoce konkurenceschopného sociálně 
tržního hospodářství zaměřeného na plnou 
zaměstnanost a společenský pokrok, 
ochranu a zlepšení životního prostředí, boj 
proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, 
nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči,
prosazení sociální spravedlnosti a ochrany, 
rovnosti mužů a žen, solidarity mezi 
generacemi a ochranu práv dítěte,

Or. cs

Pozměňovací návrh 16
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem, že článek 9 SFEU 
požaduje, aby při vymezování a provádění 
svých politik a činností přihlížela Unie k 
požadavkům spojeným s podporou vysoké 
úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené 
sociální ochrany, bojem proti sociálnímu 
vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a 
odborného vzdělávání a ochrany lidského 
zdraví,

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že článek 14 SFEU a 
Protokol č.26 této smlouvy explicitně 
mluví o službách obecného zájmu, které 
zahrnují sociální služby obecného zájmu, 
jak ekonomické i neekonomické, a 
vzhledem k tomu, že je potvrzeno, že 
národní, regionální a místní úřady mají 
zásadní roli a rozhodovací pravomoci 
v poskytování, zadávání a organizování 
služeb obecného hospodářského zájmu a že 
Smlouvy nezasahují do pravomocí 
členských států v oblasti poskytování, 
zadávání a organizace neekonomických 
služeb obecného zájmu,

B. vzhledem k tomu, že článek 14 SFEU a 
Protokol č.26 této smlouvy explicitně 
mluví o službách obecného zájmu, které 
zahrnují sociální služby obecného zájmu a 
vzhledem k tomu, že je potvrzeno, že 
národní, regionální a místní úřady mají 
zásadní roli a rozhodovací pravomoci 
v poskytování, zadávání a organizování 
služeb obecného hospodářského zájmu a že 
Smlouvy nezasahují do pravomocí 
členských států v oblasti poskytování, 
zadávání a organizace neekonomických 
služeb obecného zájmu,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že článek 14 SFEU a 
Protokol č. 26 této smlouvy výslovně 
zmiňuje služby obecného zájmu, které 
zahrnují sociální služby obecného zájmu 
(SGEI), jak ekonomické i neekonomické, a 
vzhledem k tomu, že je potvrzeno, že 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
mají zásadní roli a rozhodovací pravomoci 
v poskytování, zadávání a organizování 
služeb obecného hospodářského zájmu, a 
že Smlouvy nezasahují do pravomocí 
členských států v oblasti poskytování, 
zadávání a organizace neekonomických 

B. vzhledem k tomu, že článek 14 SFEU a 
Protokol č. 26 této smlouvy výslovně 
zmiňuje služby obecného zájmu, které 
zahrnují sociální služby obecného zájmu 
(SGEI), jak ekonomické i neekonomické, a 
vzhledem k tomu, že je potvrzeno, že 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
mají zásadní roli a rozhodovací pravomoci 
v poskytování, zadávání a organizování 
služeb obecného hospodářského zájmu, a
vzhledem k tomu, že jsou v úzkém 
kontaktu s požadavky občanů, a že 
Smlouvy nezasahují do pravomocí 



AM\861496CS.doc 11/137 PE460.966v01-00

CS

služeb obecného zájmu (SGNEI), členských států v oblasti poskytování, 
zadávání a organizace neekonomických 
služeb obecného zájmu (SGNEI),

Or. it

Pozměňovací návrh 19
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že přístup ke 
službám obecného zájmu je základním 
právem, které je součástí hospodářských, 
sociálních a kulturních práv uznávaných 
Všeobecnou deklarací lidských práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že poskytování 
univerzálně dostupných, vysoce kvalitních 
a finančně dosažitelných sociálních 
služeb obecného zájmu může být tedy 
vnímáno jako jeden ze základních pilířů 
evropského sociálního modelu a jako 
základ pro dobrou kvalitu života a pro 
splnění ekonomických cílů EU,

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 21
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že poskytování 
univerzálně dostupných, vysoce kvalitních 
a finančně dosažitelných sociálních služeb 
obecného zájmu může být tedy vnímáno 
jako jeden ze základních pilířů evropského 
sociálního modelu a jako základ pro 
dobrou kvalitu života a pro splnění 
ekonomických cílů EU,

C. vzhledem k tomu, že poskytování 
univerzálně dostupných, vysoce kvalitních 
a finančně dosažitelných sociálních služeb 
obecného zájmu ve smyslu sdělení Komise 
o službách obecného zájmu z roku 2007
může být tedy vnímáno jako jeden ze 
základních pilířů evropského sociálního 
modelu a jako základ pro dobrou kvalitu 
života a pro splnění ekonomických a 
sociálních cílů EU, jakož i jejích cílů v 
oblasti zaměstnanosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že čl. 4 odst. 2 a čl. 5 
odst. 3 Smlouvy o EU zahrnují 
subsidiaritu na místní úrovni, formálně 
uznávají regionální a místní samosprávu 
a přiznávají jim větší roli,

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 



AM\861496CS.doc 13/137 PE460.966v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že čl. 4 odst. 2 a čl. 5 
odst. 3 Smlouvy o EU zahrnují subsidiaritu 
na místní úrovni, formálně uznávají 
regionální a místní samosprávu a 
přiznávají jim větší roli,

D. vzhledem k tomu, že čl. 4 odst. 2 a čl. 5 
odst. 3 Smlouvy o EU zahrnují subsidiaritu 
na místní úrovni, formálně uznávají 
regionální a místní samosprávu a že článek 
1 Protokolu 26 SFEU uznává zásadní roli 
a širokou posuzovací pravomoc 
vnitrostátních, regionálních a místních 
úřadů k poskytování, objednávání a 
organizování služeb obecného 
ekonomického zájmu, aby co nejlépe 
odpovídaly potřebám uživatelů,

Or. it

Pozměňovací návrh 24
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Název před bodem 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Základní práva a univerzalita

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že sociální služby 
obecného zájmu a jejich uživatelé jsou 
navíc k obecným rysům služeb obecného 
zájmu ještě charakterizováni řadou 
speciálních rysů. Sociální služby obecného 
zájmu zahrnují kromě statutárních i 

1. je toho názoru, že sociální služby 
obecného zájmu a jejich uživatelé jsou 
navíc k obecným rysům služeb obecného 
zájmu ještě charakterizováni řadou 
speciálních rysů;
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doplňkových zdravotnických služeb 
univerzálně dostupné služby poskytované 
přímo uživateli, které hrají roli v oblasti 
prevence, sociální soudržnosti a 
začleňování a konkretizují základní 
sociální práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že sociální služby 
obecného zájmu a jejich uživatelé jsou 
navíc k obecným rysům služeb obecného 
zájmu ještě charakterizováni řadou 
speciálních rysů. Sociální služby obecného
zájmu zahrnují kromě statutárních a 
doplňkových zdravotnických služeb 
univerzálně dostupné služby poskytované 
přímo uživateli, které hrají roli v oblasti 
prevence, sociální soudržnosti a 
začleňování a konkretizují základní 
sociální práva;

1. je toho názoru, že sociální služby 
obecného zájmu a jejich uživatelé jsou 
navíc k obecným rysům služeb obecného 
zájmu ještě charakterizováni řadou 
speciálních rysů; mají-li být služby 
zahrnuty do sociálních služeb obecného 
zájmu nebo do služeb obecného zájmu, 
musí v konkrétním případu rozhodnout 
příslušný vnitrostátní resp. místní orgán, 
neboť jasné vymezení rozdílných druhů 
služeb není prakticky možné a struktury v 
členských státech jsou velmi rozdílné; 
definice na úrovni EU by proto 
představovaly zásah do principu 
subsidiarity;

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Françoise Castex

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že sociální služby 1. je toho názoru, že sociální služby 
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obecného zájmu a jejich uživatelé jsou 
navíc k obecným rysům služeb obecného 
zájmu ještě charakterizováni řadou 
speciálních rysů. Sociální služby obecného 
zájmu zahrnují kromě statutárních i 
doplňkových zdravotnických služeb 
univerzálně dostupné služby poskytované 
přímo uživateli, které hrají roli v oblasti 
prevence, sociální soudržnosti a 
začleňování a konkretizují základní 
sociální práva;

obecného zájmu a jejich uživatelé jsou 
navíc k obecným rysům služeb obecného 
zájmu ještě charakterizováni řadou 
speciálních rysů. Sociální služby obecného 
zájmu zahrnují dvě základní kategorie: 
statutární a doplňkové systémy sociálního 
zabezpečení, které jsou organizovány 
různým způsobem a pokrývají hlavní 
životní rizika, spojená například se 
zdravím, stárnutím, pracovními úrazy, 
nezaměstnaností, odchodem do důchodu 
či zdravotním postižením; a služby 
poskytované přímo uživateli, jako 
zdravotnické služby a sociální bydlení.
Tyto služby hrají roli v oblasti prevence, 
sociální soudržnosti a začleňování a 
konkretizují základní práva. Podle 
současného platného práva EU patří 
některé statutární systémy sociálního 
zabezpečení mezi nehospodářské sociální 
služby obecného zájmu (angl. zkr. SSGI), 
některé patří naopak mezi sociální služby 
obecného hospodářského zájmu (angl. 
zkr. SSGEI);

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že sociální služby 
obecného zájmu a jejich uživatelé jsou 
navíc k obecným rysům služeb obecného 
zájmu ještě charakterizováni řadou 
speciálních rysů. Sociální služby obecného 
zájmu zahrnují kromě statutárních i 
doplňkových zdravotnických služeb 
univerzálně dostupné služby poskytované 
přímo uživateli, které hrají roli v oblasti 
prevence, sociální soudržnosti a 
začleňování a konkretizují základní 

1. je toho názoru, že sociální služby 
obecného zájmu a jejich uživatelé jsou 
navíc k obecným rysům služeb obecného 
zájmu ještě charakterizováni řadou 
speciálních rysů. Sociální služby obecného 
zájmu zahrnují důležité služby, které hrají 
roli v oblasti prevence a sociální a územní 
soudržnosti a zajišťují naplňování
základních práv;
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sociální práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že sociální služby 
obecného zájmu a jejich uživatelé jsou 
navíc k obecným rysům služeb obecného 
zájmu ještě charakterizováni řadou 
speciálních rysů. Sociální služby obecného 
zájmu zahrnují kromě statutárních i 
doplňkových zdravotnických služeb 
univerzálně dostupné služby poskytované 
přímo uživateli, které hrají roli v oblasti 
prevence, sociální soudržnosti a 
začleňování a konkretizují základní 
sociální práva;

1. je toho názoru, že sociální služby 
obecného zájmu a jejich uživatelé jsou 
navíc k obecným rysům služeb obecného 
zájmu ještě charakterizováni řadou 
speciálních rysů. Sociální služby obecného 
zájmu zahrnují kromě statutárních i 
doplňkových zdravotnických služeb 
univerzálně dostupné služby poskytované 
přímo potřebným lidem, které chrání před 
sociálním vyloučením, hrají roli v oblasti 
prevence, sociální soudržnosti a 
začleňování a konkretizují základní 
sociální práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že sociální služby 
obecného zájmu a jejich uživatelé jsou 
navíc k obecným rysům služeb obecného 
zájmu ještě charakterizováni řadou 
speciálních rysů. Sociální služby obecného 
zájmu zahrnují kromě statutárních i 
doplňkových zdravotnických služeb 

1. je toho názoru, že sociální služby 
obecného zájmu a jejich poskytovatelé a
uživatelé jsou navíc k obecným rysům 
služeb obecného zájmu ještě 
charakterizováni řadou speciálních rysů. 
Sociální služby obecného zájmu zahrnují
kromě statutárních i doplňkových 
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univerzálně dostupné služby poskytované 
přímo uživateli, které hrají roli v oblasti 
prevence, sociální soudržnosti a 
začleňování a konkretizují základní 
sociální práva;

zdravotnických služeb univerzálně 
dostupné služby poskytované přímo 
uživateli, které hrají roli v oblasti prevence, 
sociální soudržnosti a začleňování a 
konkretizují základní sociální práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že sociální služby 
obecného zájmu a jejich uživatelé jsou 
navíc k obecným rysům služeb obecného 
zájmu ještě charakterizováni řadou 
speciálních rysů. Sociální služby obecného 
zájmu zahrnují kromě statutárních i 
doplňkových zdravotnických služeb 
univerzálně dostupné služby poskytované 
přímo uživateli, které hrají roli v oblasti 
prevence, sociální soudržnosti a 
začleňování a konkretizují základní 
sociální práva;

je toho názoru, že sociální služby obecného 
zájmu a jejich uživatelé jsou navíc k 
obecným rysům služeb obecného zájmu 
ještě charakterizováni řadou speciálních 
rysů. Sociální služby obecného zájmu 
zahrnují kromě statutárních i doplňkových 
zdravotnických služeb univerzálně 
dostupné služby poskytované přímo 
uživateli, které hrají roli v oblasti prevence, 
sociální soudržnosti a začleňování a 
konkretizují základní sociální práva, která 
stanoví Listina základních práv podle 
článku 6 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. je si vědom toho, že v případě 
sociálních služeb obecného zájmu proti 
sobě stojí dva faktory, které je třeba uvést 
v soulad: na jedné straně zásada 
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subsidiarity, která vnitrostátním veřejným 
orgánům zajišťuje svobodnou možnost 
vymezovat, organizovat a financovat 
sociální služby obecného zájmu 
způsobem, který považují za vhodný, navíc 
ve spojení se zásadou proporcionality, a 
na straně druhé odpovědnost Společenství 
a členských států za oblasti jejich 
pravomocí vymezených Smlouvou;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam veřejných služeb 
ve veřejném vlastnictví a ve veřejné 
správě, s demokratickou účastí uživatelů v 
těchto službách, v oblastech nezbytných 
pro blaho obyvatelstva, zejména ve 
zdravotnictví, školství, spravedlnosti, 
zásobování vodou, bydlení, dopravě, péči 
o děti a starší osoby;

Or. pt

Pozměňovací návrh 34
Françoise Castex

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že obecnost zájmu určité 
sociální služby nezávisí na oblasti, v níž je 
tato služba poskytována, nýbrž na 
způsobu, jakým je poskytována, 
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projevujícím se v řadě různých ukazatelů, 
jako je neziskovost a neselektivnost ve 
vztahu k příjemcům;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že některým aktérům v 
oblasti sociálních služeb obecného zájmu 
hrozí reálná možnost, že budou chápáni 
jako poskytovatelé kterékoliv jiné 
komerční služby; zdůrazňuje, že tyto 
poskytovatele je třeba uznat jako 
poskytovatele sociálních služeb obecného 
zájmu a že jejich problémy musí být 
náležitým způsobem řešeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 1a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. Evropský parlament důrazně odmítá 
rámcové právní předpisy EU v oblasti 
sociálních služeb obecného zájmu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 37
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. poukazuje na to, že široká škála 
sociálních služeb byla vyloučena z oblasti 
působnosti směrnice o službách na 
vnitřním trhu; věří, že Komise brzy sestaví 
rozvahu týkající se provádění opatření, 
kterými došlo k vyloučení těchto služeb, ve 
které se bude zvláště zabývat tím, jak mají 
členské státy vykládat pojmy „dobročinné 
organizace“, „potřebné osoby“ a 
„poskytovatelé pověření státem“;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 1b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že v případě sociálních 
služeb obecného zájmu musí mít princip 
subsidiarity přednost před pravidly 
vnitřního trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 1c (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že rozhodnutí o úpravě, 
financování a poskytování sociálních 
služeb obecného zájmu musí být zásadně 
zahrnuty do pravomocí členských států a 
místních orgánů; Evropský parlament 
respektuje a podporuje tuto zásadu a 
vyzývá ostatní evropské orgány, aby se k 
tomuto postoji připojily;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že přístup k sociálním 
službám obecného zájmu musí být 
univerzální a nezávislý na výši jmění či 
příjmu a není určen pouze pro zranitelné 
uživatele;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že přístup k sociálním 
službám obecného zájmu musí být
univerzální a nezávislý na výši jmění či 
příjmu a není určen pouze pro zranitelné 
uživatele;

2. zdůrazňuje, že přístup k sociálním 
službám obecného zájmu musí být řízen 
příslušnými orgány členských států; tyto 
orgány rozhodují, jestli a v jaké míře 
může být přístup univerzální a nezávislý na 
výši jmění či příjmu;
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Or. de

Pozměňovací návrh 42
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že přístup k sociálním 
službám obecného zájmu musí být 
univerzální a nezávislý na výši jmění či 
příjmu a není určen pouze pro zranitelné 
uživatele;

2. zdůrazňuje, že přístup k sociálním 
službám obecného zájmu musí být 
univerzální a nezávislý na výši jmění či 
příjmu, protože povaha a cíl sociálních 
služeb obecného zájmu spočívá v tom, že 
chrání před základními riziky každého 
uživatele, nikoli pouze nejvíce 
znevýhodněné či zranitelné uživatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že přístup k sociálním 
službám obecného zájmu musí být 
univerzální a nezávislý na výši jmění či 
příjmu a není určen pouze pro zranitelné 
uživatele;

2. zdůrazňuje, že přístup k sociálním 
službám obecného zájmu musí být 
univerzální, všem přístupný a nezávislý na 
výši jmění či příjmu a není určen pouze pro 
zranitelné uživatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Bod 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že přístup k sociálním 
službám obecného zájmu musí být 
univerzální a nezávislý na výši jmění či 
příjmu a není určen pouze pro zranitelné 
uživatele;

2. zdůrazňuje, že přístup k sociálním 
službám obecného zájmu musí být 
univerzální a nezávislý na výši jmění či 
příjmu, nepředstavuje dobročinnost a není 
určen ani pouze pro zranitelné uživatele; je 
třeba se zasadit o to, aby rovný přístup k 
těmto službám měly zajištěny i 
nejzranitelnější skupiny, jako například 
bezdomovci;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že přístup k sociálním 
službám obecného zájmu musí být 
univerzální a nezávislý na výši jmění či 
příjmu a není určen pouze pro zranitelné 
uživatele;

2. zdůrazňuje, že přístup k sociálním 
službám obecného zájmu musí být 
univerzální a nezávislý na výši jmění či 
příjmu a že sociální služby obecného 
zájmu nejsou určeny pouze pro zranitelné 
uživatele; vyzývá Komisi, aby univerzální 
přístup k sociálním službám obecného 
zájmu nechápala jako zjevnou chybu v 
posuzování služby obecného zájmu; 
vyzývá Komisi, aby univerzální přístup k 
sociálním službám obecného zájmu plně 
respektovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že sociální služby 
obecného zájmu jsou financovány hlavně 
členskými státy jedná se tedy především o 
jejich pole působnosti; domnívá se 
nicméně, ze Evropská unie může hrát 
důležitou roli a asistovat jim v jejich 
modernizaci a adaptaci na nové podmínky 
a eventuelně ventilovat potřeby občanů co 
se týče jejich kvality a rozsahu;

Or. cs

Pozměňovací návrh 47
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. je toho názoru, že přístup k sociálním 
službám obecného zájmu by měl být 
usnadněn zvláště nadaným osobám 
pocházejícím z početných rodin či rodin 
s nižšími příjmy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 48
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje význam neprodleného 
zhodnocení sociálních dopadů a dopadu 
na život obyvatel důsledku liberalizace v 
odvětvích zásadních pro sociální pokrok 
(doprava, energetika, zásobování vodou, 
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pošta, telekomunikace atd.) a naléhá na 
Evropskou komisi, aby zastavila další 
liberalizační procesy, dokud nebude 
taková studie předložena;

Or. pt

Pozměňovací návrh 49
Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je třeba posílit sociální 
rozměr jednotného trhu a lépe zohlednit 
zvláštní povahu sociálních služeb 
obecného zájmu, přičemž důraz by měl být 
kladen na pragmatický přístup, který bude 
brát v úvahu především přístupnost, 
univerzalitu, spravedlnost, kvalitu a 
účinnost těchto služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje význam sociálních služeb 
obecného zájmu pro osoby trpící nebo 
ohrožené chudobou; připomíná zvláštní 
obtíže, s nimiž se potýkají 
marginalizované skupiny obyvatel, jako 
například Romové;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. souhlasí s doporučením Montiho 
zprávy, že širokopásmový internet a 
bankovní služby představují nové 
univerzální služby, což by mělo být 
zohledněno v evropské legislativě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. souhlasí s doporučením Montiho pávy, 
že širokopásmový internet a bankovní 
služby představují nové univerzální 
služby, což by mělo být zohledněno v 
evropské legislativě;

3. požaduje, aby na příslušných úrovních 
byly předloženy legislativní návrhy o 
univerzálním přístupu všech občanů EU k 
základním bankovním službám a 
širokopásmovému internetovému 
připojení; zastává názor, že základní 
bankovní služby by měly být chápány jako 
služby obecného hospodářského zájmu 
podléhající povinnostem univerzálních 
služeb, aby byla občanům zaručena jejich 
přístupnost, cenová přiměřenost, 
transparentnost a vysoká kvalita;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. souhlasí s doporučením Montiho zpávy, 
že širokopásmový internet a bankovní 
služby představují nové univerzální služby, 
což by mělo být zohledněno v evropské 
legislativě;

3. souhlasí s doporučením Montiho zpávy, 
že rozvoj širokopásmového internetu 
umožňuje levný přistup k bankovním 
službám, které by byly jinak nedostupné 
pro výraznou část populace; čímž je 
naplnĕna myšlenka univerzální služby, 
která by měla být dále zohledněna v 
evropské legislativě;

Or. cs

Pozměňovací návrh 54
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. souhlasí s doporučením Montiho pávy, 
že širokopásmový internet a bankovní 
služby představují nové univerzální služby, 
což by mělo být zohledněno v evropské 
legislativě;

3. souhlasí s doporučením Montiho zprávy, 
že širokopásmový internet a bankovní 
služby představují nové univerzální služby, 
které by měly být všeobecně přístupné a za 
rozumné ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. souhlasí s doporučením Montiho pávy, 
že širokopásmový internet a bankovní 

3. souhlasí s doporučením Montiho zprávy, 
že širokopásmový internet a bankovní 
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služby představují nové univerzální služby, 
což by mělo být zohledněno v evropské 
legislativě;

služby představují nové univerzální služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Název před bodem 4 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ekonomický přínos

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje skutečnost, že sociální služby 
obecného zájmu znamenají zásadní 
ekonomický přínos v oblasti 
zaměstnanosti, hospodářské činnosti a 
kupní síly – druhá dvouletá zpráva Komise 
o sociálních službách obecného zájmu
uvádí, že odvětví zdravotnických a 
sociálních služeb přispívá 5 % k výkonu 
hospodářství a zaměstnává 21,4 milionů 
lidí – a že zejména MSP jsou závislé na 
vysoké kvalitě sociálních služeb obecného 
zájmu;

4. zdůrazňuje skutečnost, že sociální služby 
obecného zájmu znamenají zásadní 
ekonomický přínos v oblasti hospodářské 
činnosti a kupní síly – druhá dvouletá 
zpráva Komise o sociálních službách 
obecného zájmu uvádí, že odvětví 
zdravotnických a sociálních služeb přispívá 
5 % k výkonu hospodářství a zaměstnává
21,4 milionů lidí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje skutečnost, že sociální služby 
obecného zájmu znamenají zásadní 
ekonomický přínos v oblasti 
zaměstnanosti, hospodářské činnosti a 
kupní síly – druhá dvouletá zpráva Komise 
o sociálních službách obecného zájmu 
uvádí, že odvětví zdravotnických a 
sociálních služeb přispívá 5 % k výkonu 
hospodářství a zaměstnává 21,4 milionů 
lidí – a že zejména MSP jsou závislé na 
vysoké kvalitě sociálních služeb obecného 
zájmu;

4. zdůrazňuje skutečnost, že sociální služby 
obecného zájmu znamenají zásadní 
ekonomický přínos v oblasti 
zaměstnanosti, hospodářské činnosti a 
kupní síly – druhá dvouletá zpráva Komise 
o sociálních službách obecného zájmu 
uvádí, že odvětví zdravotnických a 
sociálních služeb přispívá 5 % k výkonu 
hospodářství a zaměstnává 21,4 milionů 
lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Françoise Castex

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje skutečnost, že sociální služby 
obecného zájmu znamenají zásadní 
ekonomický přínos v oblasti 
zaměstnanosti, hospodářské činnosti a 
kupní síly – druhá dvouletá zpráva Komise 
o sociálních službách obecného zájmu 
uvádí, že odvětví zdravotnických a 
sociálních služeb přispívá 5 % k výkonu 
hospodářství a zaměstnává 21,4 milionů 
lidí – a že zejména MSP jsou závislé na 
vysoké kvalitě sociálních služeb obecného 
zájmu;

4. zdůrazňuje skutečnost, že sociální služby 
obecného zájmu znamenají zásadní 
ekonomický přínos v oblasti 
zaměstnanosti, hospodářské činnosti a 
kupní síly – druhá dvouletá zpráva Komise 
o sociálních službách obecného zájmu 
uvádí, že odvětví zdravotnických a 
sociálních služeb přispívá 5 % k výkonu 
hospodářství a zaměstnává 21,4 milionů 
lidí – a že mnohé MSP jsou poskytovateli 
kvalitních sociálních služeb obecného 
zájmu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje skutečnost, že sociální služby 
obecného zájmu znamenají zásadní 
ekonomický přínos v oblasti 
zaměstnanosti, hospodářské činnosti a 
kupní síly – druhá dvouletá zpráva Komise 
o sociálních službách obecného zájmu 
uvádí, že odvětví zdravotnických a 
sociálních služeb přispívá 5 % k výkonu 
hospodářství a zaměstnává 21,4 milionů 
lidí – a že zejména MSP jsou závislé na 
vysoké kvalitě sociálních služeb obecného 
zájmu;

4. zdůrazňuje skutečnost, že sociální služby 
obecného zájmu znamenají zásadní 
ekonomický přínos v oblasti 
zaměstnanosti, hospodářské činnosti a 
kupní síly – druhá dvouletá zpráva Komise 
o sociálních službách obecného zájmu 
uvádí, že odvětví zdravotnických a 
sociálních služeb přispívá 5 % k výkonu 
hospodářství a zaměstnává 21,4 milionů 
lidí; podle výsledků mapování veřejných 
služeb, které provedlo Evropské středisko 
podniků s veřejnou účastí a podniků 
obecného ekonomického zájmu (CEEP), 
představuje toto odvětví rovněž 9,6 % 
pracovní síly EU a 9,4 % HDP EU – a že 
zejména MSP jsou závislé na vysoké 
kvalitě sociálních služeb obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje skutečnost, že sociální služby 
obecného zájmu znamenají zásadní 
ekonomický přínos v oblasti 
zaměstnanosti, hospodářské činnosti a 
kupní síly, druhá dvouletá zpráva Komise o 
sociálních službách obecného zájmu uvádí, 
že odvětví zdravotnických a sociálních 
služeb přispívá 5 % k výkonu hospodářství 

4. zdůrazňuje skutečnost, že sociální služby 
obecného zájmu znamenají zásadní 
ekonomický přínos v oblasti 
zaměstnanosti, hospodářské činnosti a 
kupní síly, druhá dvouletá zpráva Komise o 
sociálních službách obecného zájmu uvádí, 
že odvětví zdravotnických a sociálních 
služeb přispívá 5 % k výkonu hospodářství 
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a zaměstnává 21,4 milionů lidí – a že 
zejména MSP jsou závislé na vysoké 
kvalitě sociálních služeb obecného zájmu;

a zaměstnává 21,4 milionů lidí – a že 
zejména MSP jsou závislé na vysoké 
kvalitě sociálních služeb obecného zájmu; 
hospodářský význam sociálních služeb 
obecného zájmu ovšem neopravňuje k 
tomu, aby byla na sociální služby 
obecného zájmu použita pravidla pro 
jednotný trh;

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že sociální služby 
obecného zájmu přispívají k efektivnímu 
výkonu občanských práv a povinností a 
mají za cíl vytvořit sociální, územní a 
ekonomickou soudržnost prostřednictvím 
provádění kolektivní solidarity;

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že místní orgány zaujímají 
zásadní roli v definování, financování, 
poskytování a přidělování sociálních 
služeb obecného zájmu: odhaduje se, že 
hodnota odvětví místní a regionální správy 
představuje 15,9 % HDP 27 členských 
států EU, místní orgány zde přispívají 12,9 
% a výdaje za sociální ochranu 

5. zdůrazňuje, že regionální a místní 
orgány zaujímají zásadní roli v definování, 
financování, poskytování a přidělování 
sociálních služeb obecného zájmu: 
odhaduje se, že hodnota odvětví místní a 
regionální správy představuje 15,9 % HDP 
27 členských států EU, místní orgány zde 
přispívají 12,9 % a výdaje za sociální 
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představujíé 3 % (378,7 miliard EUR); ochranu představují 3 % (378,7 miliard 
EUR); zdůrazňuje, že tyto orgány, které 
jsou v poskytování sociálních služeb 
obecného zájmu klíčovými činiteli, 
potřebují k zajištění nezávislosti své
činnosti právní jistotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že místní orgány zaujímají 
zásadní roli v definování, financování, 
poskytování a přidělování sociálních 
služeb obecného zájmu: odhaduje se, že 
hodnota odvětví místní a regionální správy 
představuje 15,9 % HDP 27 členských 
států EU, místní orgány zde přispívají 12,9 
% a výdaje za sociální ochranu 
představujíé 3 % (378,7 miliard EUR);

5. zdůrazňuje, že místní orgány zaujímají 
zásadní roli v definování, financování, 
poskytování a přidělování sociálních 
služeb obecného zájmu: odhaduje se, že 
hodnota odvětví místní a regionální správy 
představuje 15,9 % HDP 27 členských 
států EU, místní orgány zde přispívají 12,9 
% a výdaje za sociální ochranu představují
3 % (378,7 miliard EUR); zdůrazňuje, že 
některé podniky sociální ekonomiky 
(družstva, sdružení, vzájemné pojišťovny, 
nadace a další typy podniků, které sdílejí 
tytéž vlastnosti a hodnoty) hrají důležitou 
roli v poskytování sociálních služeb 
obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Jutta Steinruck, Peter Simon

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že veřejné orgány na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni 
hrají v rámci systémů sociální ochrany 
daného členského státu významnou roli v 
organizaci, financování a zařizování 
sociálních služeb obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že vnitrostátním, 
regionálním a místním orgánům přísluší 
podstatná úloha při organizaci, 
financování a úpravě sociálních služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Název před bodem 6 (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Sociální přínos

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že hlavní funkcí sociálních 
služeb obecného zájmu je splnit cíle 
sociální politiky a zkonkretizovat sociální 
práva jednotlivců a skupin, a že sociální 
služby obecného zájmu jsou často 
nedílnou součástí systémů sociálního 
zabezpečení; dále zdůrazňuje, že Průzkum 
kvality života nadace Eurofound1 ověřil, že 
nejdůležitějším způsobem, jak zlepšit 
kvalitu života občanů, se zajištěním 
úplného začlenění do společnosti a 
poskytnutím sociální a teritoriální 
soudržnosti je zajistit a rozvinout služby 
obecného zájmu, včetně sociálních služeb 
obecného zájmu;

6. zdůrazňuje, že hlavní funkcí sociálních 
služeb obecného zájmu je splnit cíle 
sociální politiky; dále zdůrazňuje, že 
Průzkum kvality života nadace Eurofound1

ověřil, že jedním z nejdůležitějších 
způsobů, jak zlepšit kvalitu života občanů, 
se zajištěním úplného začlenění do 
společnosti a poskytnutím sociální a 
teritoriální soudržnosti je zajistit a 
rozvinout služby obecného zájmu, včetně 
sociálních služeb obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že hlavní funkcí sociálních 
služeb obecného zájmu je splnit cíle 
sociální politiky a zkonkretizovat sociální 
práva jednotlivců a skupin, a že sociální 
služby obecného zájmu jsou často nedílnou 
součástí systémů sociálního zabezpečení; 
dále zdůrazňuje, že Průzkum kvality života 
nadace Eurofound ověřil, že 
nejdůležitějším způsobem, jak zlepšit 
kvalitu života občanů, se zajištěním 
úplného začlenění do společnosti a 

6. zdůrazňuje, že funkcí sociálních služeb 
obecného zájmu je zpravidla splnit cíle 
sociální politiky a zkonkretizovat sociální 
práva jednotlivců a skupin, a že sociální 
služby obecného zájmu jsou často nedílnou 
součástí systémů sociálního zabezpečení; 
dále zdůrazňuje, že Průzkum kvality života 
nadace Eurofound ověřil, že 
nejdůležitějším způsobem, jak zlepšit 
kvalitu života občanů, se zajištěním 
úplného začlenění do společnosti a 
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poskytnutím sociální a teritoriální 
soudržnosti, je zajistit a rozvinout služby 
obecného zájmu, včetně sociálních služeb 
obecného zájmu;

poskytnutím sociální a teritoriální 
soudržnosti, je zajistit a rozvinout služby 
obecného zájmu, včetně sociálních služeb 
obecného zájmu;

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Françoise Castex

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že hlavní funkcí sociálních 
služeb obecného zájmu je splnit cíle 
sociální politiky a zkonkretizovat sociální 
práva jednotlivců a skupin, a že sociální 
služby obecného zájmu jsou často nedílnou 
součástí systémů sociálního zabezpečení; 
dále zdůrazňuje, že Průzkum kvality života 
nadace Eurofound1 ověřil, že 
nejdůležitějším způsobem, jak zlepšit 
kvalitu života občanů, se zajištěním 
úplného začlenění do společnosti a 
poskytnutím sociální a teritoriální 
soudržnosti je zajistit a rozvinout služby 
obecného zájmu, včetně sociálních služeb 
obecného zájmu;

6. zdůrazňuje, že hlavní funkcí sociálních 
služeb obecného zájmu je splnit cíle 
sociální politiky a zkonkretizovat sociální 
práva jednotlivců a skupin a že sociální 
služby obecného zájmu jsou často 
způsobem odpovídajícím organizaci 
evropských společností nedílnou součástí 
systémů sociálního zabezpečení; dále 
zdůrazňuje, že Průzkum kvality života 
nadace Eurofound ověřil, že jedním z 
nejdůležitějších způsobů, jak zlepšit kvalitu 
života občanů, se zajištěním úplného 
začlenění do společnosti a poskytnutím 
sociální a teritoriální soudržnosti je zajistit 
a rozvinout služby obecného zájmu, včetně 
sociálních služeb obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na to, že Průzkum kvality 
života nadace Eurofound1 ověřil, že 
jedním z nejdůležitějších způsobů, jak 
zlepšit kvalitu života občanů, se zajištěním 
úplného začlenění do společnosti a 
poskytnutím sociální a územní 
soudržnosti je zajistit a rozvinout služby 
obecného zájmu, včetně sociálních služeb 
obecného zájmu;
1 Eurofound – Průzkum kvality života 
http://www.eurofound.europa.eu/publicati
ons/htmlfiles/ef09108.htm.

Or. en

(viz druhou část původního znění bodu 6)

Pozměňovací návrh 72
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že sociální služby 
obecného zájmu jsou pilířem evropského 
sociálního modelu a jako takové nezbytné 
pro zajištění hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že sociální služby 
obecného zájmu mají zásadní roli při 
dosahování cílů strategie Evropa 2020 a 
že jejich oslabení by značným způsobem 
bránilo jejich úspěchu;

Or. it

Pozměňovací návrh 74
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je nezbytná změna 
liberalizačních politik takovým způsobem, 
aby byla podpořena politika sociálního 
pokroku, která by zajistila všeobecný 
přístup ke kvalitním veřejným službám, a 
přitom aby se věnovala zvláštní pozornost 
znevýhodněným skupinám, zejména 
svobodným matkám, starším osobám, 
dětem, přistěhovalcům a osobám se 
zdravotním postižením;

Or. pt

Pozměňovací návrh 75
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že ze zkušeností vyplývá, 
že cíl komerčních poskytovatelů 
sociálních služeb obecného zájmu 

vypouští se
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maximalizovat výnosy je v rozporu s 
principy a cíli sociálních služeb obecného 
zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že ze zkušeností vyplývá, 
že cíl komerčních poskytovatelů 
sociálních služeb obecného zájmu 
maximalizovat výnosy je v rozporu s 
principy a cíli sociálních služeb obecného 
zájmu;

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 77
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že ze zkušeností vyplývá, 
že cíl komerčních poskytovatelů 
sociálních služeb obecného zájmu 
maximalizovat výnosy je v rozporu s 
principy a cíli sociálních služeb obecného 
zájmu;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že ze zkušeností vyplývá, 
že cíl komerčních poskytovatelů sociálních
služeb obecného zájmu maximalizovat 
výnosy je v rozporu s principy a cíli 
sociálních služeb obecného zájmu;

7. je toho názoru, že maximalizace výnosů, 
která je legitimním cílem, na němž je 
založeno soukromé komerční poskytování 
komerčních služeb, je v rozporu s principy 
a cíli sociálních služeb obecného zájmu; 
domnívá se, že poskytování sociálních 
služeb obecného zájmu není ve své 
podstatě ziskovou činností, a že veřejné 
prostředky přidělované na poskytování 
sociálních služeb obecného zájmu proto 
nemohou být využívány jinak než k plnění 
cílů takové služby a že žádnou část z 
těchto prostředků nelze použít na jiné 
účely kromě přiměřeně vysokých 
personálních a režijních nákladů 
spojených s poskytováním této služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že ze zkušeností vyplývá, 
že cíl komerčních poskytovatelů 
sociálních služeb obecného zájmu 
maximalizovat výnosy je v rozporu s 
principy a cíli sociálních služeb obecného 
zájmu;

7. je toho názoru, že hospodářská soutěž 
mezi různými poskytovateli sociálních 
služeb obecného zájmu může vést k nižším 
cenám, vyšší kvalitě a k pestřejší možnosti 
volby; zdůrazňuje ovšem, že je 
hospodářská soutěž za určitých okolností 
v rozporu s principy a cíli sociálních služeb 
obecného zájmu; je toho názoru, že je 
proto nutno vždy vycházet z konkrétního 
případu;
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Or. de

Pozměňovací návrh 80
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že ze zkušeností 
vyplývá, že cíl komerčních poskytovatelů 
sociálních služeb obecného zájmu
maximalizovat výnosy je v rozporu 
s principy a cíli sociálních služeb obecného 
zájmu;

7. zdůrazňuje, že kvalita sociálních služeb 
obecného zájmu závisí na tom, zda budou 
tyto služby financovány vhodným 
způsobem, který bude s to zajistit, aby byly 
inovační a účinné; zdůrazňuje, že cíl 
maximalizovat výnosy nesmí být v rozporu 
s principy a cíli sociálních služeb obecného 
zájmu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že ze zkušeností vyplývá,
že cíl komerčních poskytovatelů sociálních 
služeb obecného zájmu maximalizovat 
výnosy je v rozporu s principy a cíli 
sociálních služeb obecného zájmu;

7. je toho názoru, že cíl komerčních 
poskytovatelů sociálních služeb obecného 
zájmu maximalizovat výnosy nesmí být
v rozporu s principy a cíli sociálních služeb 
obecného zájmu a že je třeba zajistit, aby 
poskytované služby byly kvalitní;

Or. es

Pozměňovací návrh 82
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že ze zkušeností vyplývá,
že cíl komerčních poskytovatelů sociálních 
služeb obecného zájmu maximalizovat 
výnosy je v rozporu s principy a cíli 
sociálních služeb obecného zájmu;

7. je toho názoru, že ze zkušeností vyplývá 
potřeba sjednotit cíl komerčních 
poskytovatelů sociálních služeb obecného 
zájmu maximalizovat výnosy a snižovat 
náklady s principy kvalitativní bezpečnosti 
a obecně zejména s cíli sociálních služeb 
obecného zájmu;

Or. it

Pozměňovací návrh 83
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že ze zkušeností vyplývá, 
že cíl komerčních poskytovatelů sociálních 
služeb obecného zájmu maximalizovat 
výnosy je v rozporu s principy a cíli 
sociálních služeb obecného zájmu;

7. je toho názoru, že cíl komerčních 
poskytovatelů maximalizovat výnosy je v 
rozporu s principy a cíli sociálních služeb 
obecného zájmu a že poskytování těchto 
služeb lze připustit pouze za předpokladu, 
že jeho cílem není tvorba zisku, protože na 
sociální služby obecného hospodářského 
zájmu se vztahují pravidla vnitřního trhu 
a hospodářské soutěže, která stanoví 
Smlouva;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že ze zkušeností vyplývá, 7. je toho názoru, že ze zkušeností vyplývá, 
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že cíl komerčních poskytovatelů sociálních 
služeb obecného zájmu maximalizovat 
výnosy je v rozporu s principy a cíli 
sociálních služeb obecného zájmu;

že cíl komerčních poskytovatelů sociálních 
služeb obecného zájmu maximalizovat 
výnosy může být v rozporu s principy a cíli 
sociálních služeb obecného zájmu; 
vyslovuje svou podporu tomu, aby sociální 
služby obecného zájmu poskytovaly 
podniky sociální ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je toho názoru, že ze zkušeností vyplývá, 
že cíl komerčních poskytovatelů sociálních 
služeb obecného zájmu maximalizovat 
výnosy je v rozporu s principy a cíli 
sociálních služeb obecného zájmu;

7. je toho názoru, že ze zkušeností vyplývá, 
že cíl komerčních poskytovatelů sociálních 
služeb obecného zájmu maximalizovat 
výnosy není v rozporu s principy a cíli 
sociálních služeb obecného zájmu, nýbrž 
že představuje důležité, trvale udržitelné 
odvětví, které má s ohledem na zvyšující 
se střední délku života vysoký hospodářský 
růstový potenciál;

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že podniky sociální 
ekonomiky jsou soukromé neziskové 
subjekty, jejichž přebytky jsou určeny 
především na projekty udržitelného 
rozvoje, na služby uspokojující zájmy 
jejich členů a na služby obecného zájmu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 87
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje tradiční roli státu jako 
poskytovatele sociálních služeb obecného 
zájmu, domnívá se nicméně, ze otevření 
prostoru pro soukromé poskytovatele 
povede ke zvýšení dostupnosti a kvality 
služeb a k rozšíření možnosti volby pro 
spotřebitele;

Or. cs

Pozměňovací návrh 88
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. znovu potvrzuje svou odhodlanost 
vytvořit moderní a kvalitní sociální služby 
obecného zájmu, založené na hodnotách 
rovnosti, solidarity, dodržování zákonů a 
respektování lidské důstojnosti a také na 
zásadách dostupnosti, univerzálnosti, 
efektivnosti, hospodárného nakládání se 
zdroji, nepřetržitosti, blízkosti k uživateli a 
průhlednosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. v tomto smyslu považuje za důležité 
zdůraznit, že procesy privatizace 
poskytování sociálních služeb obecného 
zájmu nejsou nezbytně výhodné ani z 
ekonomického hlediska ani z hlediska 
kvality poskytovaných služeb, která 
zaručuje účinné splnění stanovených cílů;

Or. it

Pozměňovací návrh 90
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Název před bodem 8 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Regulační omezení vztahující se na 
poskytování sociálních služeb obecného 
zájmu

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že státní a místní orgány 
zapojené v poskytování či pověřování
sociálních služeb obecného zájmu 
potřebují jasný právní základ pro své 
služby a výdaje, a že i když informace a 

8. zdůrazňuje potřebu větší jednoznačnosti 
v uplatňování pravidel EU v oblasti 
sociálních služeb obecného zájmu a 
potřebu jeho hodnocení za účelem 
zvyšování právní jistoty těchto služeb, jak 
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objasnění poskytnuté Komisí jsou 
nezbytné, jsou nedostatečné a nechrání 
poskytovatele sociálních služeb obecného 
zájmu před právními problémy;

se uvádí v článku 14 SFEU a protokolu 
26; připomíná, že přetrvávající obava z 
právní napadnutelnosti brání 
poskytovatelům sociálních služeb 
obecného zájmu a veřejným 
poskytovatelům v jejich činnosti a že tato 
obava nutí veřejné orgány k uplatňování 
nevhodných pravidel zadávání veřejných 
zakázek, což vede k vynakládání 
nadbytečného množství veřejných 
prostředků; připomíná odpovědnost 
Komise, která by měla zajistit právní 
jistotu v oblasti sociálních služeb 
obecného zájmu, zvláště pokud se na 
jejich poskytování nepříznivě projevuje 
stav legislativy; zdůrazňuje, že je třeba 
zlepšit kritérium pro pověřování, zejména 
tím, že bude umožněno jeho pružnější 
uplatňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že státní a místní orgány 
zapojené v poskytování či pověřování 
sociálních služeb obecného zájmu 
potřebují jasný právní základ pro své 
služby a výdaje, a že i když informace a 
objasnění poskytnuté Komisí jsou 
nezbytné, jsou nedostatečné a nechrání 
poskytovatele sociálních služeb obecného 
zájmu před právními problémy;

8. zdůrazňuje, že státní a místní orgány 
zapojené v poskytování či pověřování 
sociálních služeb obecného zájmu 
potřebují právní jistotu pro své služby a 
výdaje, a vítá všechny kroky, které Komise 
v posledních letech podnikla pro to, aby 
uplatňování pravidel Společenství v 
oblasti služeb obecného zájmu, včetně 
sociálních služeb obecného zájmu, bylo 
jednoznačnější a jednodušší;

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že státní a místní orgány 
zapojené v poskytování či pověřování 
sociálních služeb obecného zájmu 
potřebují jasný právní základ pro své 
služby a výdaje, a že i když informace a 
objasnění poskytnuté Komisí jsou 
nezbytné, jsou nedostatečné a nechrání 
poskytovatele sociálních služeb obecného 
zájmu před právními problémy;

8. zdůrazňuje, že státní a místní orgány 
zapojené v poskytování či pověřování 
sociálních služeb obecného zájmu 
potřebují jasná pravidla pro své služby a 
výdaje, která budou plně respektovat 
zásadu subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že státní a místní orgány 
zapojené v poskytování či pověřování 
sociálních služeb obecného zájmu 
potřebují jasný právní základ pro své 
služby a výdaje, a že i když informace a 
objasnění poskytnuté Komisí jsou 
nezbytné, jsou nedostatečné a nechrání 
poskytovatele sociálních služeb obecného 
zájmu před právními problémy;

8. zdůrazňuje, že státní a místní orgány 
zapojené v poskytování či pověřování 
sociálních služeb obecného zájmu 
potřebují jasný právní základ pro své 
služby a výdaje, a že informace a objasnění 
poskytnuté Komisí by měly být doplněny
metodologií, kterou by mohly používat 
orgány pověřené organizací a která by 
poskytla základ pro uplatnění evropských 
předpisů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 95
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že státní a místní orgány 
zapojené v poskytování či pověřování 
sociálních služeb obecného zájmu 
potřebují jasný právní základ pro své 
služby a výdaje, a že i když informace a 
objasnění poskytnuté Komisí jsou 
nezbytné, jsou nedostatečné a nechrání 
poskytovatele sociálních služeb obecného 
zájmu před právními problémy;

8. zdůrazňuje, že státní a místní orgány 
zapojené v poskytování či pověřování 
sociálních služeb obecného zájmu 
potřebují jasný právní základ pro své 
služby a výdaje, a že i když informace a 
objasnění poskytnuté Komisí jsou 
nezbytné, jsou nedostatečné a neposkytují 
právní jistotu, která by těmto službám 
umožnila plnění jejich úkolů;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že státní a místní orgány 
zapojené v poskytování či pověřování 
sociálních služeb obecného zájmu 
potřebují jasný právní základ pro své 
služby a výdaje, a že i když informace a 
objasnění poskytnuté Komisí jsou 
nezbytné, jsou nedostatečné a nechrání 
poskytovatele sociálních služeb obecného 
zájmu před právními problémy;

8. zdůrazňuje, že státní a místní orgány 
zapojené v poskytování či pověřování 
sociálních služeb obecného zájmu 
potřebují jasný právní základ pro své 
služby a výdaje, a že i když informace a 
objasnění poskytnuté Komisí jsou 
nezbytné, jsou však nedostatečné a
nechrání poskytovatele sociálních služeb 
obecného zájmu před právními problémy, 
stále v této oblasti chybí právní jistota;

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že vnitrostátní a místní 
orgány jsou zodpovědné za zajištění 
správného fungování sociálních služeb 
obecného zájmu a za udržení vysoké 
úrovně kvality;

Or. it

Pozměňovací návrh 98
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. považuje za nezbytné čelit současné 
právní nejistotě ohledně sociálních služeb 
obecného zájmu a objasnit, že veřejné 
statky, veřejné služby, služby obecného 
hospodářského zájmu a neziskový sektor 
nepodléhají pravidlům o konkurenci, 
veřejné podpoře, veřejných zakázkách a 
vnitřním trhu, ale tvoří sektor zaměřený 
pouze na veřejný zájem a organizovaný 
podle zásady subsidiarity a ve výlučné 
pravomoci členských států a příslušných 
regionálních a místních orgánů, kteří 
zajišťují jejich náležité fungování;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 99
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že není ani efektivní ani 
demokraticky přijatelné, že se od 
Soudního dvoru očekává, že bude nadále 
rozhodovat v otázkách, které vyžadují 
objasnění v právních předpisech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že není ani efektivní ani 
demokraticky přijatelné, že se od 
Soudního dvoru očekává, že bude nadále 
rozhodovat v otázkách, které vyžadují 
objasnění v právních předpisech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že není ani efektivní ani 
demokraticky přijatelné, že se od 
Soudního dvoru očekává, že bude nadále 
rozhodovat v otázkách, které vyžadují 

9. je toho názoru, že se od Soudního dvoru 
očekává, že bude nadále rozhodovat v 
otázkách, které vyžadují objasnění v 
právních předpisech; domnívá se, že 
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objasnění v právních předpisech; množství případů, jimiž se Soudní dvůr v 
této souvislosti zabývá, je jasným 
ukazatelem chybějící právní jistoty; 
poukazuje na to, že zúčastněné strany 
spolu v této věci vedou již dlouho trvající 
dialog, a vyzývá Komisi, aby začala 
konečně jednat; domnívá se, že právní 
rámec, který by sociální služby obecného 
zájmu vymezoval na základě základních 
práv a posiloval zásadu subsidiarity a 
místní samosprávy a který by sociální 
služby obecného zájmu vyjímal z oblasti 
uplatňování tržních pravidel, by 
integrálním způsobem navazoval na 
sdělení o službách obecného zájmu z roku 
2007;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Název před bodem 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hospodářská a rozpočtová politika

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že sociální služby 
obecného zájmu jsou nezbytnou investicí 
do budoucnosti Evropy a jsou pod 
nesmírným tlakem kvůli ekonomické a
bankovní krizi a vládním úsporám, které 

10. zdůrazňuje, že sociální služby 
obecného zájmu jsou nezbytnou investicí 
do budoucnosti Evropy; je přesvědčen, že s 
ohledem na hospodářskou a rozpočtovou 
krizi je třeba přijmout vyvážený přístup, 
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vedou k ještě větší poptávce po těchto 
službách;

založený na zachování nepřetržitosti a
kvality sociálních služeb a na zvyšování 
jejich efektivity;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Françoise Castex

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že sociální služby 
obecného zájmu jsou nezbytnou investicí 
do budoucnosti Evropy a jsou pod 
nesmírným tlakem kvůli ekonomické a 
bankovní krizi a vládním úsporám, které 
vedou k ještě větší poptávce po těchto 
službách;

10. zdůrazňuje, že sociální služby 
obecného zájmu, které během hospodářské 
a sociální krize sehrály úlohu 
automatického socioekonomického 
stabilizátoru, zejména sociálního, 
prostřednictvím systémů zabezpečení, jsou 
nezbytnou investicí do budoucnosti Evropy 
a jsou pod nesmírným tlakem kvůli 
ekonomické a bankovní krizi a vládním 
úsporám, které vedou k ještě větší poptávce 
po těchto službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že sociální služby 
obecného zájmu jsou nezbytnou investicí 
do budoucnosti Evropy a jsou pod 
nesmírným tlakem kvůli ekonomické a 
bankovní krizi a vládním úsporám, které 
vedou k ještě větší poptávce po těchto 
službách;

10. zdůrazňuje, že sociální služby 
obecného zájmu jsou nezbytnou investicí 
do budoucnosti Evropy a jsou pod 
nesmírným tlakem kvůli ekonomické a 
bankovní krizi, která vede k ještě větší 
poptávce po těchto službách;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že sociální služby 
obecného zájmu jsou nezbytnou investicí 
do budoucnosti Evropy a jsou pod 
nesmírným tlakem kvůli ekonomické a 
bankovní krizi a vládním úsporám, které 
vedou k ještě větší poptávce po těchto 
službách;

10. zdůrazňuje, že sociální služby 
obecného zájmu jsou nezbytnou investicí 
do budoucnosti Evropy a jsou bohužel pod 
nesmírným tlakem kvůli ekonomické a 
finanční krizi a vládním úsporám, které 
vedou k ještě větší poptávce po těchto 
službách; upozorňuje na cíle strategie EU 
2020 v oblasti boje proti chudobě a na 
naléhavou potřebu jejich uskutečňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že sociální služby 
obecného zájmu jsou nezbytnou investicí 
do budoucnosti Evropy a jsou pod 
nesmírným tlakem kvůli ekonomické a 
bankovní krizi a vládním úsporám, které 
vedou k ještě větší poptávce po těchto 
službách;

10. zdůrazňuje, že sociální služby 
obecného zájmu jsou nezbytnou investicí 
do hospodářské budoucnosti Evropy a jsou 
pod nesmírným tlakem kvůli ekonomické a 
bankovní krizi a vládním úsporám, které 
vedou k ještě větší poptávce po těchto 
službách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že v době krize veřejných 
financí, která vede ke snižování rozpočtů 
na sociální služby, je třeba věnovat 
zvláštní pozornost ženám, které jsou 
hlavními příjemci i zaměstnanci 
sociálních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že klíčovou výzvou 
současnosti, co se týče poskytování 
sociálních služeb obecného zájmu je 
udržení jejich kvality a rozsahu v situaci 
výrazných tlaků na veřejné finance v 
jednotlivých členských státech EU;

Or. cs

Pozměňovací návrh 110
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že v současné situaci, 
z hlediska růstu a zaměstnanosti nejisté, 
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roste potřeba sociálních služeb obecného 
zájmu, a to i s ohledem na to, že 
demografický vývoj vytváří nové potřeby;

Or. it

Pozměňovací návrh 111
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že ekonomická a 
finanční krize a politiky úspornosti 
uložené členským státům nesmí vést ke 
snížení investic do sociálních služeb 
obecného zájmu, ale naopak vzhledem k 
jejich významu a nezbytnosti musí dojít k 
většímu posílení těchto služeb tak, aby 
byly pokryty potřeby obyvatelstva;

Or. pt

Pozměňovací návrh 112
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je toho názoru,že zásada solidarity a 
posilování Evropské unie vyžadují, aby 
krize, doprovázena růstem 
nezaměstnanosti a chudobou, byla řešena 
výrazně posíleným rozpočtem EU, 
posílenými strukturálními fondy, zejména 
Evropským sociálním fondem, a novou 
evropskou dluhovou agenturou;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 113
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je toho názoru,že zásada solidarity a 
posilování Evropské unie vyžadují, aby 
krize, doprovázena růstem 
nezaměstnanosti a chudobou, byla řešena 
výrazně posíleným rozpočtem EU, 
posílenými strukturálními fondy, zejména 
Evropským sociálním fondem, a novou 
evropskou dluhovou agenturou;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je toho názoru,že zásada solidarity a 
posilování Evropské unie vyžadují, aby 
krize, doprovázena růstem nezaměstnanosti 
a chudobou, byla řešena výrazně 
posíleným rozpočtem EU, posílenými 
strukturálními fondy, zejména Evropským 
sociálním fondem, a novou evropskou 
dluhovou agenturou;

11. je toho názoru, že zásada solidarity a 
posilování Evropské unie musí být přijata 
vhodná opatření, která prostřednictvím 
finančního posílení strukturálních fondů 
povedou ke snižování chudoby a 
nezaměstnanosti způsobených finanční 
krizí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je toho názoru,že zásada solidarity a 
posilování Evropské unie vyžadují, aby 
krize, doprovázena růstem nezaměstnanosti 
a chudobou, byla řešena výrazně 
posíleným rozpočtem EU, posílenými 
strukturálními fondy, zejména Evropským 
sociálním fondem, a novou evropskou
dluhovou agenturou;

11. je toho názoru, že zásada solidarity a 
posilování Evropské unie vyžadují, aby 
krize, doprovázena růstem nezaměstnanosti 
a chudobou, byla řešena pomocí 
efektivnějšího využívání rozpočtu EU, 
posílených mechanismů, které regulují 
efektivnost strukturálních fondů a
zejména Evropským sociálním fondem;

Or. it

Pozměňovací návrh 116
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je toho názoru, že zásada solidarity a 
posilování Evropské unie vyžadují, aby 
krize, doprovázena růstem nezaměstnanosti 
a chudobou, byla řešena výrazně 
posíleným rozpočtem EU, posílenými 
strukturálními fondy, zejména Evropským 
sociálním fondem, a novou evropskou 
dluhovou agenturou;

11. je toho názoru, že zásada solidarity a 
posilování Evropské unie vyžadují, aby 
krize, doprovázena růstem nezaměstnanosti 
a chudobou, byla řešena posílenými 
strukturálními fondy, zejména Evropským 
sociálním fondem;

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 11 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je toho názoru,že zásada solidarity a 
posilování Evropské unie vyžadují, aby 
krize, doprovázena růstem nezaměstnanosti 
a chudobou, byla řešena výrazně 
posíleným rozpočtem EU, posílenými 
strukturálními fondy, zejména Evropským 
sociálním fondem, a novou evropskou 
dluhovou agenturou;

11. je toho názoru,že zásada solidarity a 
posilování Evropské unie vyžadují, aby 
krize, doprovázena růstem nezaměstnanosti 
a chudobou, byla řešena výrazným 
zefektivněním rozpočtových politik jak na 
evropské tak na národní úrovni , 
posílenými strukturálními fondy, zejména 
pak Evropským sociálním fondem;

Or. cs

Pozměňovací návrh 118
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je toho názoru,že zásada solidarity a 
posilování Evropské unie vyžadují, aby 
krize, doprovázena růstem nezaměstnanosti 
a chudobou, byla řešena výrazně 
posíleným rozpočtem EU, posílenými 
strukturálními fondy, zejména Evropským 
sociálním fondem, a novou evropskou 
dluhovou agenturou;

11. je toho názoru,že zásada solidarity a 
posilování Evropské unie vyžadují, aby 
krize, doprovázena růstem nezaměstnanosti 
a chudobou, byla řešena výrazně 
posíleným rozpočtem EU, čerpajícím z 
jejích vlastních nových zdrojů, posílenými 
strukturálními fondy, zejména Evropským 
sociálním fondem, a novou evropskou 
dluhovou agenturou;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. navrhuje zřídit evropský fond pro 
sociální inovace, jehož cílem bude 
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podporovat a rozvíjet schopnost 
organizací občanské společnosti provádět 
experimenty a inovace v oblasti sociálních 
služeb obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že zajištění kvality 
sociálních služeb obecného zájmu 
vyžaduje, aby vlády jednotlivých členských 
států zajistily finanční rámec pro tyto 
služby, který zaručí kontinuitu a stabilní 
financování služeb i řádné příjmy, 
pracovní podmínky a vzdělání pro 
poskytovatele těchto služeb;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že zajištění kvality 
sociálních služeb obecného zájmu 
vyžaduje, aby vlády jednotlivých členských 
států zajistily finanční rámec pro tyto 
služby, který zaručí kontinuitu a stabilní 
financování služeb i řádné příjmy, 
pracovní podmínky a vzdělání pro 
poskytovatele těchto služeb;

12. domnívá se, že za účelem zajištění 
kvality sociálních služeb obecného zájmu 
mají členské státy zajistit stabilní 
financování a tím také hospodárnost;

Or. de
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Pozměňovací návrh 122
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že zajištění kvality 
sociálních služeb obecného zájmu 
vyžaduje, aby vlády jednotlivých členských 
států zajistily finanční rámec pro tyto 
služby, který zaručí kontinuitu a stabilní 
financování služeb i řádné příjmy, pracovní 
podmínky a vzdělání pro poskytovatele 
těchto služeb;

12. domnívá se, že za účelem zajištění 
kvality sociálních služeb obecného zájmu 
je nezbytný dostatečný finanční rámec, 
který zaručí kontinuitu a stabilní 
financování služeb i řádné příjmy, pracovní 
podmínky a vzdělání pro poskytovatele 
těchto služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 123
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že zajištění kvality 
sociálních služeb obecného zájmu 
vyžaduje, aby vlády jednotlivých 
členských států zajistily finanční rámec 
pro tyto služby, který zaručí kontinuitu a 
stabilní financování služeb i řádné příjmy, 
pracovní podmínky a vzdělání pro 
poskytovatele těchto služeb;

12. domnívá se, že zajištění kvality 
sociálních služeb obecného zájmu 
vyžaduje, aby vlády jednotlivých 
členských států zajistily náležité 
podmínky, které zaručí kontinuitu služeb i 
řádné pracovní podmínky a vzdělání pro 
poskytovatele těchto služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 12 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že zajištění kvality 
sociálních služeb obecného zájmu 
vyžaduje, aby vlády jednotlivých 
členských států zajistily finanční rámec pro 
tyto služby, který zaručí kontinuitu a 
stabilní financování služeb i řádné příjmy, 
pracovní podmínky a vzdělání pro 
poskytovatele těchto služeb;

12. domnívá se, že zajištění kvality 
sociálních služeb obecného zájmu 
vyžaduje, aby vlády jednotlivých 
členských států zajistily finanční rámec pro 
tyto služby, který zaručí kontinuitu a 
stabilní financování služeb i řádné příjmy, 
pracovní podmínky a vzdělání pro osoby 
zaměstnané v oblasti těchto služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. dále zdůrazňuje, že pokud členské 
státy jakkoliv předají pravomoci k 
sociálním službám obecného zájmu 
regionálním a místním úřadů, měly by 
stanovit koordinační mechanismus, aby se 
zabránilo rozdílům v kvalitě 
poskytovaných služeb v různých 
oblastech, a toto předání musí být 
v každém případě doprovázeno 
přemístěním zdrojů, aby bylo možné 
pokračovat v poskytování služeb vysoké 
kvality, ke kterým mají všichni občané 
přístup a které efektivně reagují na práva 
a na potřeby uživatelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 126
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 13 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je toho názoru, že aby byla zachována 
kvalita poskytovaných sociálních služeb 
obecného zájmu, potřebují členské státy 
nové zdroje příjmu, například daň z 
finančních transakcí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je toho názoru, že aby byla zachována 
kvalita poskytovaných sociálních služeb 
obecného zájmu, potřebují členské státy 
nové zdroje příjmu, například daň z 
finančních transakcí;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 128
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je toho názoru, že aby byla zachována 
kvalita poskytovaných sociálních služeb 
obecného zájmu, potřebují členské státy 
nové zdroje příjmu, například daň z 
finančních transakcí;

vypouští se

Or. cs
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Pozměňovací návrh 129
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je toho názoru, že aby byla zachována 
kvalita poskytovaných sociálních služeb 
obecného zájmu, potřebují členské státy 
nové zdroje příjmu, například daň z 
finančních transakcí;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 130
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je toho názoru, že aby byla zachována 
kvalita poskytovaných sociálních služeb 
obecného zájmu, potřebují členské státy 
nové zdroje příjmu, například daň 
z finančních transakcí;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 131
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je toho názoru, že aby byla zachována 
kvalita poskytovaných sociálních služeb 
obecného zájmu, potřebují členské státy 
nové zdroje příjmu, například daň z 

13. je toho názoru, že aby byla zachována 
kvalita poskytovaných sociálních služeb 
obecného zájmu a umožněna jejich 
kontinuita, musí členské státy za tím 
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finančních transakcí; účelem poskytovat finanční pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je toho názoru, že aby byla zachována 
kvalita poskytovaných sociálních služeb 
obecného zájmu, potřebují členské státy 
nové zdroje příjmu, například daň z 
finančních transakcí;

13. je toho názoru, že aby byla zachována 
kvalita poskytovaných sociálních služeb 
obecného zájmu, potřebují členské státy 
nové zdroje příjmu, odpovídající zvláštní 
povaze těchto služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je toho názoru, že aby byla zachována 
kvalita poskytovaných sociálních služeb 
obecného zájmu, potřebují členské státy 
nové zdroje příjmu, například daň 
z finančních transakcí;

13. je toho názoru, že aby byla zachována 
kvalita poskytovaných sociálních služeb 
obecného zájmu, potřebují členské státy 
vhodné zdroje příjmu;

Or. es

Pozměňovací návrh 134
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 13 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je toho názoru, že aby byla zachována 
kvalita poskytovaných sociálních služeb 
obecného zájmu, potřebují členské státy 
nové zdroje příjmu, například daň
z finančních transakcí;

13. je toho názoru, že také proto, aby byla 
zachována kvalita poskytovaných 
sociálních služeb obecného zájmu, 
potřebují členské státy nové zdroje příjmu.
A proto dle zprávy Evropského 
parlamentu P7_TA(2011)0080 
o inovativním financování na celosvětové 
a evropské úrovni je kromě dalších 
opatření důležité zavedení daně
z finančních transakcí, přičemž tyto příjmy 
by byly významným zdrojem prostředků 
jak pro rozpočet Společenství, tak pro 
členské státy;

Or. it

Pozměňovací návrh 135
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je toho názoru, že aby byla zachována 
kvalita poskytovaných sociálních služeb 
obecného zájmu, potřebují členské státy 
nové zdroje příjmu, například daň z 
finančních transakcí;

13. je toho názoru, že aby byla zachována 
kvalita poskytovaných sociálních služeb 
obecného zájmu, potřebují členské státy 
nové zdroje příjmu, například daň z 
finančních transakcí, pro jejíž zavedení se 
Evropský parlament vyslovil dne 20. října 
2010 a dne 8. března 2011; vyzývá proto 
Komisi, aby urychleně vypracovala studii 
proveditelnosti zaměřenou na daň z 
finančních transakcí a předložila 
konkrétní legislativní návrhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Karima Delli
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Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je toho názoru, že aby byla zachována 
kvalita poskytovaných sociálních služeb 
obecného zájmu, potřebují členské státy 
nové zdroje příjmu, například daň z 
finančních transakcí;

13. je toho názoru, že aby byla zachována 
kvalita poskytovaných sociálních služeb 
obecného zájmu, potřebují členské státy 
nové zdroje příjmu, například daň z 
finančních transakcí a vysokou míru 
progresivního zdanění příjmu s ohledem 
na využití prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Název a podtitul před bodem 14 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nedostatky regulačního rámce sociálních 
služeb obecného zájmu
Obecně

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že panuje rozsáhlý 
evropský konsensus, že sociální služby 
obecného zájmu jsou nezbytné pro 
blahobyt našich občanů a pro efektivní 
hospodářství. Neexistuje však shoda v 
rámci Komise a Rady či mezi těmito 
orgány týkající se provádění praktických 

14. domnívá se, že panuje rozsáhlý 
evropský konsensus, že sociální služby 
obecného zájmu jsou nezbytné pro 
blahobyt našich občanů a pro efektivní 
hospodářství;
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opatření za účelem překonat 
identifikované překážky pro poskytování a 
rozvoj sociálních služeb obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že panuje rozsáhlý 
evropský konsensus, že sociální služby 
obecného zájmu jsou nezbytné pro 
blahobyt našich občanů a pro efektivní 
hospodářství. Neexistuje však shoda v 
rámci Komise a Rady či mezi těmito 
orgány týkající se provádění praktických 
opatření za účelem překonat 
identifikované překážky pro poskytování a 
rozvoj sociálních služeb obecného zájmu;

14. domnívá se, že panuje rozsáhlý 
evropský konsensus, že sociální služby 
obecného zájmu jsou nezbytné pro 
blahobyt našich občanů a pro efektivní 
hospodářství; je toho názoru, že EU by se 
měla větší měrou zasazovat o uznání 
jejich významu; zdůrazňuje zájem na 
vyjasnění společných pojmů týkajících se 
kvality sociálních služeb obecného zájmu; 
vyzývá Komisi, aby vypracovala metodiku, 
která bude lépe odpovídat potřebám 
orgánů provozujících veřejné služby a 
provozovatelům a která bude 
srozumitelná, bezprostředně použitelná a 
dostupná ve všech úředních jazycích EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že panuje rozsáhlý 
evropský konsensus, že sociální služby 
obecného zájmu jsou nezbytné pro 

14. domnívá se, že panuje rozsáhlý 
evropský konsensus, že sociální služby 
obecného zájmu jsou nezbytné pro 
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blahobyt našich občanů a pro efektivní 
hospodářství. Neexistuje však shoda v 
rámci Komise a Rady či mezi těmito 
orgány týkající se provádění praktických 
opatření za účelem překonat 
identifikované překážky pro poskytování a 
rozvoj sociálních služeb obecného zájmu;

blahobyt našich občanů a pro efektivní 
hospodářství. Neexistuje však shoda v 
rámci Komise a Rady či mezi těmito 
orgány týkající se provádění praktických 
opatření za účelem posílení sociálních 
služeb obecného zájmu;

Or. de

Pozměňovací návrh 141
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmy
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů, které zajistí, že sociální cíle Unie 
nebudou oslabeny pravidly jednotného 
trhu, a současně přitom podporovat 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost a efektivitu v poskytování 
služeb;

15. zdůrazňuje, že členské státy a místní 
orgány musejí mít možnost určit, jak budou 
sociální služby obecného zájmu
financovány a poskytovány, a současně 
přitom podporovat prostředí, které klade 
důraz na kvalitu, dostupnost a efektivitu v 
poskytování služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmy 
financovány a poskytovány, ať už přímo či 

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmy 
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
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nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů, které zajistí, že sociální cíle Unie 
nebudou oslabeny pravidly jednotného 
trhu, a současně přitom podporovat 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost a efektivitu v poskytování 
služeb;

nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů, a současně přitom podporovat 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost a efektivitu v poskytování 
služeb;

Or. it

Pozměňovací návrh 143
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmy 
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů, které zajistí, že sociální cíle Unie 
nebudou oslabeny pravidly jednotného 
trhu, a současně přitom podporovat 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost a efektivitu v poskytování 
služeb;

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost, aby 
mohly v daných případech určit, jak budou 
sociální služby obecného zájmy 
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
nikoliv. Sociální cíle Unie nemají být
oslabeny, jednotný trh ovšem nesmí být 
obcházen, pokud sociální služby obecného 
zájmu mohou být prováděny podle 
principů tržního hospodářství, čímž 
představují rostoucí trh práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 144
Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmy
financovány a poskytovány, ať už přímo či 

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmu
financovány a poskytovány v souladu s 
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nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů, které zajistí, že sociální cíle Unie 
nebudou oslabeny pravidly jednotného 
trhu, a současně přitom podporovat 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost a efektivitu v poskytování 
služeb;

obecnými zásadami Smlouvy (vyloučení 
diskriminace, rovné zacházení, 
proporcionalita); v této souvislosti 
upozorňuje na pravidla, která upravují 
podmínky hospodářské soutěže pro 
poskytovatele služeb a zaručují 
spravedlivou hospodářskou soutěž mezi 
veřejnými a soukromými subjekty 
poskytujícími sociální služby obecného 
zájmu s cílem zajistit, že budou plněny 
sociální cíle Unie a že bude podporováno 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost a efektivitu v poskytování 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmy
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů, které zajistí, že sociální cíle Unie 
nebudou oslabeny pravidly jednotného 
trhu, a současně přitom podporovat 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost a efektivitu v poskytování 
služeb;

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmu
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů a při plném respektování 
stávajících pravidel jednotného trhu a 
hospodářské soutěže, jakož i zájmů 
uživatelů těchto služeb, a současně přitom 
podporovat prostředí, které klade důraz na 
kvalitu, dostupnost a efektivitu v 
poskytování služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmy 
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů, které zajistí, že sociální cíle Unie 
nebudou oslabeny pravidly jednotného 
trhu, a současně přitom podporovat 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost a efektivitu v poskytování 
služeb;

15. zdůrazňuje skutečnost, že je zásadně v 
kompetenci členských států určit, jak 
budou sociální služby obecného zájmy 
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů, které zajistí, že sociální cíle Unie 
nebudou oslabeny pravidly jednotného 
trhu, a současně přitom podporovat 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost a efektivitu v poskytování 
služeb;

Or. cs

Pozměňovací návrh 147
Françoise Castex

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmy
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů, které zajistí, že sociální cíle Unie 
nebudou oslabeny pravidly jednotného 
trhu, a současně přitom podporovat 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost a efektivitu v poskytování 
služeb;

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmu
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
nikoliv; že poskytovatelé sociálních služeb 
obecného zájmu musí mít sami možnost 
iniciativy, která jim umožní předvídat 
rozhodnutí veřejných orgánů,
využívajících všech dostupných nástrojů, 
které zajistí, že sociální cíle Unie nebudou 
oslabeny pravidly jednotného trhu, a 
současně přitom podporovat prostředí, 
které klade důraz na kvalitu, dostupnost a 
efektivitu v poskytování služeb;

Or. en



AM\861496CS.doc 71/137 PE460.966v01-00

CS

Pozměňovací návrh 148
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmy 
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů, které zajistí, že sociální cíle Unie 
nebudou oslabeny pravidly jednotného 
trhu, a současně přitom podporovat 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost a efektivitu v poskytování 
služeb;

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost zvolit 
si svobodně v rámci pravidel tržního 
hospodářství způsob, jakým budou sociální 
služby obecného zájmu financovány a 
poskytovány, ať už přímo či nikoliv, za 
použití všech dostupných nástrojů, které 
zajistí, že budou splněny sociální cíle 
Unie, a současně přitom podporovat 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost a efektivitu v poskytování 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmy 
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů, které zajistí, že sociální cíle Unie 
nebudou oslabeny pravidly jednotného 
trhu, a současně přitom podporovat 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost a efektivitu v poskytování 
služeb;

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmy 
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů a zejména alternativ k veřejným 
soutěžím, které zajistí, že sociální cíle Unie 
nebudou oslabeny pravidly jednotného 
trhu, a současně přitom podporovat 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost, cenovou přiměřenost a 
efektivitu v poskytování služeb;
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Or. en

Pozměňovací návrh 150
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmy 
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů, které zajistí, že sociální cíle Unie 
nebudou oslabeny pravidly jednotného 
trhu, a současně přitom podporovat 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost a efektivitu v poskytování 
služeb;

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmy 
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů, které spolehlivě zajistí zájmy 
uživatelů těchto služeb a budou plně 
respektovat stávající pravidla jednotného 
trhu a hospodářské soutěže, a současně 
přitom podporovat prostředí, které klade 
důraz na kvalitu, dostupnost a efektivitu v 
poskytování služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmy 
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů, které zajistí, že sociální cíle Unie 
nebudou oslabeny pravidly jednotného 
trhu, a současně přitom podporovat 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost a efektivitu v poskytování 
služeb;

15. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
a místní orgány musejí mít možnost určit, 
jak budou sociální služby obecného zájmy 
financovány a poskytovány, ať už přímo či 
nikoliv, za použití všech dostupných 
nástrojů, které zajistí, že sociální cíle Unie 
nebudou oslabeny pravidly jednotného 
trhu, a současně přitom podporovat 
prostředí, které klade důraz na kvalitu, 
dostupnost, cenovou přiměřenost a 
efektivitu v poskytování služeb;
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Or. en

Pozměňovací návrh 152
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 a. zdůrazňuje, že kvality služeb lze 
docílit pouze pravidelnou a integrovanou 
konzultací s uživateli, kteří jsou současně 
daňovými poplatníky, neboť tato služba 
musí odpovídat především jejich 
potřebám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 153
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
respektovaly různé způsoby organizace a 
řízení sociálních služeb obecného zájmu, 
stejně jako rozmanitost zdrojů a způsobů 
financování těchto služeb; vyzývá rovněž 
členské státy, aby zvrátily „reformy" 
zavádějící modely sociální ochrany, které 
jsou založené na tržních principech, 
podléhají konkurenčnímu boji a 
povinnosti výběrového řízení, a aby 
přestaly podporovat spolupráci veřejného 
a soukromého sektoru a nesvěřovaly 
sociální služby soukromému sektoru 
vzhledem k tomu, že tyto strategie k 
„modernizaci" sociálních služeb jsou 
chybné; domnívá se, že vhodnější strategií 
k zajištění vysoce kvalitních a 
integrovaných sociálních služeb s širokým 
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rozsahem je dbát o obecný zájem a účinné 
sociální dávky, jak ze strany veřejného 
sektoru, tak ze strany „třetího 
(neziskového) sektoru“ nebo sociální 
ekonomiky.

Or. pt

Pozměňovací návrh 154
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo,

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá, aby legislativa EU zajistila
vzájemným pojišťovnám, asociacím a 
nadacím pracovat na nadnárodní úrovni;

16. vyzývá, aby legislativa EU uznala 
specifickou povahu evropských modelů 
organizace a fungování sociální 
ekonomiky a aby poskytla vzájemným 
pojišťovnám, asociacím, družstvům a 
nadacím zvláštní právní rámec, který by 
jim umožnil pracovat na nadnárodní 
úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 155
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá, aby legislativa EU zajistila 
vzájemným pojišťovnám, asociacím a 
nadacím pracovat na nadnárodní úrovni;

16. vyzývá Komisi, aby podnikla nezbytné 
kroky k vypracování návrhů evropských 
stanov pro asociace, vzájemné pojišťovny 
a nadace, k předložení studie 
proveditelnosti a hodnocení dopadů 
stanov pro asociace a vzájemné 
pojišťovny a k řádnému dokončení 
posouzení dopadů stanov pro nadace; 
požaduje, aby legislativa EU zajistila 
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vzájemným pojišťovnám, asociacím a 
nadacím pracovat na nadnárodní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá, aby legislativa EU zajistila 
vzájemným pojišťovnám, asociacím a 
nadacím pracovat na nadnárodní úrovni;

16. s ohledem na písemné prohlášení 
č. 84/2010 o vytvoření evropských stanov 
pro vzájemné pojišťovny, sdružení a 
nadace vyzývá, aby legislativa EU zajistila 
vzájemným pojišťovnám, asociacím a 
nadacím pracovat na nadnárodní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá, aby legislativa EU zajistila 
vzájemným pojišťovnám, asociacím a 
nadacím pracovat na nadnárodní úrovni;

16. vyzývá Komisi, aby iniciovala právní 
předpisy, které vymezí evropské stanovy 
pro vzájemné pojišťovny, sdružení a 
nadace a které jim umožní pracovat na 
nadnárodní úrovni; žádá větší a širší 
uznání pro aktéry v oblasti sociální 
ekonomiky, kteří se aktivně podílejí na 
poskytování sociálních služeb obecného 
zájmu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Françoise Castex

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá, aby legislativa EU zajistila 
vzájemným pojišťovnám, asociacím a 
nadacím pracovat na nadnárodní úrovni;

16. vyzývá, aby legislativa EU zajistila 
vzájemným pojišťovnám, asociacím a 
nadacím pracovat díky vhodně 
koncipovaným evropským stanovám na 
nadnárodní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá, aby legislativa EU zajistila 
vzájemným pojišťovnám, asociacím a 
nadacím pracovat na nadnárodní úrovni;

16. vyzývá, aby legislativa EU zajistila 
vzájemným pojišťovnám, asociacím a 
nadacím možnost pracovat na nadnárodní 
úrovni;

Or. cs

Pozměňovací návrh 160
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vítá plány na podporu nadací, 
družstev a vzájemných pojišťoven, 
navrhuje však, aby Komise ještě předtím, 
než přikročí ke stanovení právního rámce, 
provedla posouzení jejich dopadů, aby se 
ukázalo, jaký by byl jejich přínos oproti 
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opatřením přijatým na úrovni členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Název před bodem 17 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Státní podpora

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k objasnění základních zásad 
týkajících se kontroly státní podpory a k 
revizi kritérií pro výpočet vyrovnávacích 
plateb za závazky veřejné služby;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k objasnění základních zásad 
týkajících se kontroly státní podpory a k 

17. vyzývá k objasnění základních zásad 
týkajících se kontroly státní podpory, 
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revizi kritérií pro výpočet vyrovnávacích 
plateb za závazky veřejné služby;

posílení právní jistoty, a zavedeni 
flexibilních kritérií pro výpočet 
vyrovnávacích plateb za závazky veřejné 
služby;

Or. cs

Pozměňovací návrh 164
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k objasnění základních zásad 
týkajících se kontroly státní podpory a k 
revizi kritérií pro výpočet vyrovnávacích 
plateb za závazky veřejné služby;

17. vyzývá k objasnění základních zásad 
týkajících se kontroly státní podpory a k 
revizi kritérií pro výpočet vyrovnávacích 
plateb za závazky veřejné služby a výpočet 
kompenzace, která by měla brát v úvahu 
také sociální kritéria, specifické vlastnosti 
poskytovatelů služeb a určité množství 
externích aspektů souvisejících 
s poskytováním služeb, jako je přidaná 
sociální hodnota a zapojení veřejnosti; 
domnívá se, že v úvahu by se měly brát i 
případy nedostatečných kompenzací 
poskytovatelů sociálních služeb obecného 
zájmu;

Or. it

Pozměňovací návrh 165
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k objasnění základních zásad 
týkajících se kontroly státní podpory a k 
revizi kritérií pro výpočet vyrovnávacích 
plateb za závazky veřejné služby;

17. vyzývá k objasnění základních zásad 
týkajících se kontroly státní podpory a k 
revizi kritérií pro výpočet vyrovnávacích 
plateb za závazky veřejné služby, tak, aby 
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byla zajištěna transparentnost vůči 
daňovým poplatníkům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Françoise Castex

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. požaduje objasnění některých pojmů, 
jako je například pojem pověření nebo 
veřejných orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Françoise Castex

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. je toho názoru, že při provádění 
směrnice o službách zkrátily některé 
členské státy ve svých právních předpisech 
seznam sociálních služeb vyňatých z 
oblasti působnosti této směrnice, aniž by 
přitom vzaly v úvahu možné důsledky pro 
obecnost zájmu těchto služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k rozšíření odpovědi Monti-
Kroese ve věci Altmark tak, aby byla 
zjednodušena pravidla, zvýšena flexibilita 
jejich využití a rozšířeny odchylky. Práh 
de minimis by měl být navýšen na 
minimálně 500 000 EUR v průběhu 
tříletého cyklu;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 169
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k rozšíření odpovědi Monti-
Kroese ve věci Altmark tak, aby byla 
zjednodušena pravidla, zvýšena flexibilita 
jejich využití a rozšířeny odchylky. Práh 
de minimis by měl být navýšen na 
minimálně 500 000 EUR v průběhu 
tříletého cyklu;

18. vyzývá Komisi, aby využila hodnocení 
a revizi balíčku autorů Monti-Kroesová k 
posílení právní jistoty v oblasti sociálních 
služeb obecného zájmu; požaduje 
zjednodušení kontroly nadměrných 
vyrovnávacích plateb pro provozovatele 
odpovědné za služby obecného 
hospodářského zájmu na místní úrovni; 
žádá Komisi, aby kontrola nadměrných 
vyrovnávacích plateb byla prováděna jen v 
případě, že se zjistí škodlivé narušení 
soutěže; žádá, aby byla rozšířena 
kategorie sociálních služeb obecného 
zájmu, na něž se nevztahuje oznamovací 
povinnost spojená se státní podporou bez 
ohledu na její maximální výši, po vzoru 
nemocnic a sociálních bytů; upozorňuje 
na to, že zúčastněné strany spolu v této 
věci vedou již dlouho trvající dialog, a 
vyzývá Komisi, aby začala konečně jednat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 170
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k rozšíření odpovědi Monti-
Kroese ve věci Altmark tak, aby byla 
zjednodušena pravidla, zvýšena flexibilita 
jejich využití a rozšířeny odchylky. Práh de 
minimis by měl být navýšen na minimálně 
500 000 EUR v průběhu tříletého cyklu;

18. naléhavě vyzývá, aby byl práh de 
minimis navýšen nejprve na minimálně 
500 000 EUR v průběhu tříletého cyklu 
přinejmenším pro oblast sociálních dávek; 
Komise je mimoto vyzvána, aby v rámci 
druhého kroku navrhla systém, který by 
při stanovení prahu de minimis zohlednil 
příslušný hrubý domácí produkt, aby tak 
mohly být stanoveny specifické prahy de 
minimis pro každý členský stát; takové 
opatření by zabránilo narušení 
hospodářské soutěže, které by vzniklo na 
základě jednotně stanovené výše prahu 
pro celou EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 171
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k rozšíření odpovědi Monti-
Kroese ve věci Altmark tak, aby byla 
zjednodušena pravidla, zvýšena flexibilita 
jejich využití a rozšířeny odchylky. Práh 
de minimis by měl být navýšen na 
minimálně 500 000 EUR v průběhu 
tříletého cyklu;

18. uvítá výsledky hodnocení odpovědi 
autorů Monti-Kroesové ve věci Altmark, 
které ukáže, zda a kde je třeba podniknout 
další kroky, aby byla jednoznačněji 
formulována a zjednodušena pravidla;

Or. en
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Pozměňovací návrh 172
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k rozšíření odpovědi Monti-
Kroese ve věci Altmark tak, aby byla 
zjednodušena pravidla, zvýšena flexibilita 
jejich využití a rozšířeny odchylky. Práh 
de minimis by měl být navýšen na 
minimálně 500 000 EUR v průběhu 
tříletého cyklu;

18. vyzývá k rozšíření odpovědi Monti-
Kroese ve věci Altmark tak, aby byla 
zjednodušena pravidla, zvýšena flexibilita 
jejich využití a rozšířeny odchylky;

Or. de

Pozměňovací návrh 173
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k rozšíření odpovědi Monti-
Kroese ve věci Altmark tak, aby byla 
zjednodušena pravidla, zvýšena flexibilita 
jejich využití a rozšířeny odchylky. Práh 
de minimis by měl být navýšen na 
minimálně 500 000 EUR v průběhu 
tříletého cyklu;

18. vyzývá k dalšímu rozpracování
odpovědi autorů Monti-Kroesová ve věci 
Altmark tak, aby byla zjednodušena 
pravidla, zvýšena flexibilita jejich využití a 
rozšířeny odchylky.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k rozšíření odpovědi Monti- 18. vyzývá k rozšíření odpovědi Monti-
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Kroese ve věci Altmark tak, aby byla 
zjednodušena pravidla, zvýšena flexibilita 
jejich využití a rozšířeny odchylky. Práh
de minimis by měl být navýšen na 
minimálně 500 000 EUR v průběhu 
tříletého cyklu;

Kroese ve věci Altmark tak, aby byla 
zjednodušena pravidla, zvýšena flexibilita 
jejich využití a rozšířeny odchylky; vyzývá 
Komisi, aby zvážila možnost navýšení
prahu de minimis, týkajícího se sociálních 
služeb obecného zájmu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Jutta Steinruck, Peter Simon

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k rozšíření odpovědi Monti-
Kroese ve věci Altmark tak, aby byla 
zjednodušena pravidla, zvýšena flexibilita 
jejich využití a rozšířeny odchylky. Práh de 
minimis by měl být navýšen na minimálně 
500 000 EUR v průběhu tříletého cyklu;

18. vyzývá k rozšíření odpovědi autorů 
Monti-Kroesová ve věci Altmark tak, aby 
byla zjednodušena pravidla, zvýšena 
flexibilita jejich využití a rozšířeny 
odchylky. Práh de minimis by měl být 
přinejmenším pro sociální služby 
obecného zájmu navýšen na minimálně 
500 000 EUR v průběhu tříletého cyklu;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. poukazuje na to, že o tom, zda je 
činnost subjektu poskytujícího určitou 
službu považována za hospodářskou nebo 
nehospodářskou, nerozhoduje odvětví ani 
status tohoto subjektu ani způsob jeho 
financování, nýbrž vlastní povaha této 
aktivity a její preventivní účinek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 177
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá k reformě kritérií pro 
klasifikaci ekonomických a 
neekonomických sociálních služeb 
obecného zájmu v rámci současných 
právních předpisů EU;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá k reformě kritérií pro 
klasifikaci ekonomických a 
neekonomických sociálních služeb 
obecného zájmu v rámci současných 
právních předpisů EU;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 179
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá k reformě kritérií pro 19. připomíná, že klasifikace rozlišující 
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klasifikaci ekonomických a
neekonomických sociálních služeb 
obecného zájmu v rámci současných 
právních předpisů EU;

mezi ekonomickými a neekonomickými 
sociálními službami obecného zájmu 
nepředstavuje otázku klíčového významu, 
nýbrž spíše možnost pro veřejné orgány, 
jak zajistit skutečnou realizaci 
jednotlivých úkolů, které mají plnit 
podniky pověřené provozováním služeb 
obecného hospodářského zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá k reformě kritérií pro 
klasifikaci ekonomických a 
neekonomických sociálních služeb 
obecného zájmu v rámci současných 
právních předpisů EU;

19. vyzývá k reformě kritérií pro 
rozlišování ekonomických a 
neekonomických sociálních služeb 
obecného zájmu v rámci současných 
právních předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá k reformě kritérií pro 
klasifikaci ekonomických a 
neekonomických sociálních služeb 
obecného zájmu v rámci současných 
právních předpisů EU;

19. vyzývá k reformě kritérií pro 
klasifikaci ekonomických a 
neekonomických služeb obecného zájmu, 
včetně sociálních služeb obecného zájmu,
v rámci současných právních předpisů EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 182
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá k reformě kritérií pro 
klasifikaci ekonomických a 
neekonomických sociálních služeb 
obecného zájmu v rámci současných 
právních předpisů EU;

19. vyzývá k jasnějšímu vymezení kritérií 
pro klasifikaci ekonomických a 
neekonomických sociálních služeb 
obecného zájmu v rámci současných 
právních předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Françoise Castex

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá k reformě kritérií pro 
klasifikaci ekonomických a 
neekonomických sociálních služeb 
obecného zájmu v rámci současných 
právních předpisů EU;

19. vyzývá k reformě kritérií pro 
klasifikaci ekonomických a 
neekonomických sociálních služeb 
obecného zájmu v rámci současných 
právních předpisů EU, aby se ukázalo, zda 
sociální služby obecného zájmu, které jsou 
v současnosti považovány za ekonomické, 
by nebylo do budoucna možno chápat
jako neekonomické;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo,

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá k reformě kritérií pro 19. vyzývá k reformě kritérií pro 
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klasifikaci ekonomických a 
neekonomických sociálních služeb 
obecného zájmu v rámci současných 
právních předpisů EU;

klasifikaci ekonomických a 
neekonomických sociálních služeb 
obecného zájmu v rámci současných 
právních předpisů EU, a sice tak, aby byla 
vyčleněna z politiky hospodářské soutěže, 
neboť její působení ohrožuje plnění 
úkolů, které mají uvedená kritéria plnit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 185
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19 a. lituje, že z působnosti směrnice
o službách (2006/123/ES) jsou vyloučeny 
jen některé ze služeb obecného zájmu a 
sociálních služeb obecného zájmu; žádá, 
aby byla co nejdříve vypracována 
nezávislá pluralistická bilance zaměřená 
na provádění této směrnice, v níž by byly 
zohledněny rovněž případy částečného 
vyloučení z působnosti této směrnice 
a dopad uvedené směrnice ve smyslu 
konkrétního přístupu ke službám 
obecného zájmu a sociálním službám 
obecného zájmu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 186
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Název před bodem 20 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zadávání veřejných zakázek
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Or. en

Pozměňovací návrh 187
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek musí být zjednodušena 
a musí být flexibilnější, aby mohly být 
naplněny závazky veřejné služby;

20. vítá poslední konzultaci o modernizaci 
pravidel EU pro zadávání veřejných 
zakázek s cílem najít řešení otázky 
efektivnějšího využívání veřejných 
prostředků a plnění obecných 
společenských cílů, jako jsou inovace, boj 
proti změně klimatu a podpora sociálního 
začleňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek musí být zjednodušena 
a musí být flexibilnější, aby mohly být 
naplněny závazky veřejné služby;

20. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek musí být upravena, aby 
mohly být naplněny závazky veřejné 
služby; zdůrazňuje, že veřejné soutěže v 
oblasti sociálních služeb mohou mít 
nepříznivé dopady na úroveň a kvalitu 
zaměstnanosti a že jiné formy financování 
mohou naopak vytvářet lepší předpoklady 
pro pružnost a personalizaci služeb a pro 
jejich inovace, které mají pro kvalitu 
sociálních služeb podstatný význam;
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Or. en

Pozměňovací návrh 189
Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek musí být zjednodušena 
a musí být flexibilnější, aby mohly být 
naplněny závazky veřejné služby;

20. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek musí být zjednodušena 
a musí být flexibilnější, aby mohly být 
naplněny závazky veřejné služby; domnívá 
se, že je nutná diskuse, která by se na 
jedné straně věnovala jasnějšímu 
vymezení pojmů, zejména pojmu pověření, 
a rovněž i vztahu mezi nutností dodržovat 
pravidla zadávání veřejných zakázek a 
sociálními službami obecného zájmu, 
zvláště pak v souvislosti s novými přístupy 
k řízení, jako je interní zajišťování služeb 
a spolupráce mezi místními orgány, a 
která by na druhé straně položila větší 
důraz na uplatňování kvalitativních 
kritérií ve výběrových řízeních a zajistila 
při tom rovnocenné postavení MSP a 
jiných organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek musí být zjednodušena 
a musí být flexibilnější, aby mohly být 
naplněny závazky veřejné služby;

20. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek musí být zjednodušena 
a musí být flexibilnější, aby mohly být 
naplněny závazky veřejné služby; 
zdůrazňuje, že úprava pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek musí 
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zachovat v souladu s článkem 345 SFEU 
neutrální postoj, pokud jde o rozdíl 
soukromého a veřejného vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek musí být zjednodušena 
a musí být flexibilnější, aby mohly být 
naplněny závazky veřejné služby;

20. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek musí být zjednodušena 
a musí být flexibilnější;

Or. de

Pozměňovací návrh 192
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek musí být zjednodušena 
a musí být flexibilnější, aby mohly být 
naplněny závazky veřejné služby;

20. zdůrazňuje, že pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek musí být zjednodušena 
a musí být flexibilnější, aby mohly být 
naplněny závazky veřejné služby, zejména 
prostřednictvím elektronických veřejných 
zakázek, které jsou výhodné co se týče 
snížení nákladů, aniž by byla narušena 
kvalita služeb;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 193
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby formálně uznala 
jiné úpravy pro výběr poskytovatelů, jako 
jsou interní metody a metody poskytování 
služeb, a aby uznala stejnou hodnotu 
všech možností uzavírání smluv a 
financování sociálních služeb obecného 
zájmu; vyzývá, aby byly dále rozšířeny 
interní metody s cílem zahrnout 
poskytovatele služeb, kteří splňují kritéria 
všeobecného zájmu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby formálně uznala 
jiné úpravy pro výběr poskytovatelů, jako 
jsou interní metody a metody poskytování 
služeb, a aby uznala stejnou hodnotu 
všech možností uzavírání smluv a 
financování sociálních služeb obecného 
zájmu; vyzývá, aby byly dále rozšířeny 
interní metody s cílem zahrnout 
poskytovatele služeb, kteří splňují kritéria 
všeobecného zájmu;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 195
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby formálně uznala 
jiné úpravy pro výběr poskytovatelů, jako 
jsou interní metody a metody poskytování 
služeb, a aby uznala stejnou hodnotu všech 
možností uzavírání smluv a financování 
sociálních služeb obecného zájmu; vyzývá, 
aby byly dále rozšířeny interní metody s 
cílem zahrnout poskytovatele služeb, kteří 
splňují kritéria všeobecného zájmu;

21. vyzývá Komisi, aby respektovala jiné 
úpravy pro poskytování sociálních služeb 
obecného zájmu, jako jsou interní metody 
a metody poskytování služeb, a aby 
výslovně uznala stejnou hodnotu všech 
možností uzavírání smluv a financování 
sociálních služeb obecného zájmu; vyzývá, 
aby byl dále rozšířen pojem interní metody 
s cílem zahrnout poskytovatele služeb, 
kteří splňují kritéria všeobecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby formálně uznala 
jiné úpravy pro výběr poskytovatelů, jako 
jsou interní metody a metody poskytování 
služeb, a aby uznala stejnou hodnotu všech 
možností uzavírání smluv a financování 
sociálních služeb obecného zájmu; vyzývá, 
aby byly dále rozšířeny interní metody s 
cílem zahrnout poskytovatele služeb, kteří 
splňují kritéria všeobecného zájmu;

21. vyzývá Komisi, aby formálně uznala 
alternativy zadávání veřejných zakázek v 
oblasti poskytování sociálních služeb 
obecného zájmu, jako jsou interní metody 
a metody poskytování služeb, a aby 
výslovně uznala stejnou hodnotu všech 
možností uzavírání smluv a financování 
sociálních služeb obecného zájmu; vyzývá, 
aby byly dále rozšířeny interní metody s 
cílem zahrnout poskytovatele služeb, kteří 
splňují kritéria všeobecného zájmu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 197
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby formálně uznala 
jiné úpravy pro výběr poskytovatelů, jako 
jsou interní metody a metody poskytování 
služeb, a aby uznala stejnou hodnotu všech 
možností uzavírání smluv a financování 
sociálních služeb obecného zájmu; vyzývá, 
aby byly dále rozšířeny interní metody s 
cílem zahrnout poskytovatele služeb, kteří 
splňují kritéria všeobecného zájmu;

21. vyzývá Komisi, aby formálně uznala 
jiné úpravy pro výběr poskytovatelů, jako 
jsou interní metody, aby tento pojem 
zavedla v rámci pozitivního práva EU a 
výslovně tak uznala stejnou hodnotu všech 
možností uzavírání smluv a financování 
služeb obecného zájmu, včetně sociálních 
služeb obecného zájmu; vyzývá, aby byly 
dále rozšířeny interní metody s cílem 
zahrnout poskytovatele služeb, kteří splňují 
kritéria všeobecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby formálně uznala 
jiné úpravy pro výběr poskytovatelů, jako 
jsou interní metody a metody poskytování 
služeb, a aby uznala stejnou hodnotu všech 
možností uzavírání smluv a financování 
sociálních služeb obecného zájmu; vyzývá, 
aby byly dále rozšířeny interní metody s 
cílem zahrnout poskytovatele služeb, kteří 
splňují kritéria všeobecného zájmu;

21. vyzývá Komisi, aby formálně uznala 
jiné úpravy pro výběr poskytovatelů a aby 
výslovně uznala stejnou hodnotu všech 
možností uzavírání smluv a financování 
sociálních služeb obecného zájmu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 199
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby formálně uznala 
jiné úpravy pro výběr poskytovatelů, jako 
jsou interní metody a metody poskytování 
služeb, a aby uznala stejnou hodnotu všech 
možností uzavírání smluv a financování 
sociálních služeb obecného zájmu; vyzývá, 
aby byly dále rozšířeny interní metody s 
cílem zahrnout poskytovatele služeb, kteří 
splňují kritéria všeobecného zájmu;

21. vyzývá Komisi, aby formálně uznala 
jiné úpravy pro výběr poskytovatelů, jako 
jsou interní metody a metody poskytování 
služeb, a aby uznala stejnou hodnotu všech 
možností uzavírání smluv a financování 
sociálních služeb obecného zájmu;

Or. de

Pozměňovací návrh 200
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby formálně uznala 
jiné úpravy pro výběr poskytovatelů, jako 
jsou interní metody a metody poskytování 
služeb, a aby uznala stejnou hodnotu všech 
možností uzavírání smluv a financování 
sociálních služeb obecného zájmu; vyzývá,
aby byly dále rozšířeny interní metody s 
cílem zahrnout poskytovatele služeb, kteří 
splňují kritéria všeobecného zájmu;

21. vyzývá Komisi, aby formálně uznala 
jiné úpravy pro výběr poskytovatelů, jako 
jsou interní metody a metody poskytování 
služeb, a aby uznala stejnou hodnotu všech 
možností uzavírání smluv a financování 
sociálních služeb obecného zájmu, pokud 
přitom budou zohledněny zásady rovného 
zacházení, nediskriminace a 
transparentnosti, které jsou stanovené 
primárním právem; požaduje uznání 
osvědčených postupů členských států, 
které jsou založeny na tom, že je všem 
poskytovatelům, kteří splňují zákonem 
předem stanovené podmínky, dovoleno 
poskytování služeb bez ohledu na právní 
formu, pokud přitom budou zohledněny 
zásady rovného zacházení, 
nediskriminace a transparentnosti 
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stanovené primárním právem;

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby formálně uznala 
jiné úpravy pro výběr poskytovatelů, jako 
jsou interní metody a metody poskytování 
služeb, a aby uznala stejnou hodnotu všech 
možností uzavírání smluv a financování 
sociálních služeb obecného zájmu; vyzývá, 
aby byly dále rozšířeny interní metody s 
cílem zahrnout poskytovatele služeb, kteří 
splňují kritéria všeobecného zájmu;

21. vyzývá Komisi, aby formálně uznala 
jiné úpravy pro výběr poskytovatelů, jako 
jsou interní metody a metody poskytování 
služeb, a aby uznala stejnou hodnotu všech 
možností uzavírání smluv a financování 
sociálních služeb obecného zájmu; vyzývá, 
aby byly dále rozšířeny interní metody s 
cílem zahrnout poskytovatele služeb, kteří 
splňují kritéria všeobecného zájmu; 
požaduje dále uznání osvědčených 
postupů osvědčených členských států, 
které jsou založeny na tom, že je všem 
poskytovatelům, kteří splňují zákonem 
předem stanovené podmínky, dovoleno 
poskytování služeb bez ohledu na jejich 
právní formu, pokud přitom budou 
zohledněny zásady rovného zacházení, 
nediskriminace a transparentnosti 
stanovené primárním právem;

Or. de

Pozměňovací návrh 202
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. podporuje u sociálních služeb 
obecného zájmu normativní zakotvení 

vypouští se
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praktických interních možností účasti ve 
veřejných soutěžích, založeného na 
modelu revidovaného nařízení 1370/2007 
o veřejných službách v přepravě 
cestujících po železnici a silnici, což by 
umožnilo, že jakýkoliv příslušný místní 
orgán by mohl určit, zda chce sám 
poskytovat služby nebo zadat veřejné 
zakázky právně samostatnému subjektu, 
nad kterým má příslušný místní orgán 
dohled podobně jako nad vlastním 
oddělením;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. podporuje u sociálních služeb 
obecného zájmu normativní zakotvení 
praktických interních možností účasti ve 
veřejných soutěžích, založeného na 
modelu revidovaného nařízení 1370/2007 
o veřejných službách v přepravě 
cestujících po železnici a silnici, což by 
umožnilo, že jakýkoliv příslušný místní 
orgán by mohl určit, zda chce sám 
poskytovat služby nebo zadat veřejné 
zakázky právně samostatnému subjektu, 
nad kterým má příslušný místní orgán 
dohled podobně jako nad vlastním 
oddělením;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 204
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. podporuje u sociálních služeb 
obecného zájmu normativní zakotvení 
praktických interních možností účasti ve 
veřejných soutěžích, založeného na modelu 
revidovaného nařízení 1370/2007 o 
veřejných službách v přepravě cestujících 
po železnici a silnici, což by umožnilo, že 
jakýkoliv příslušný místní orgán by mohl 
určit, zda chce sám poskytovat služby 
nebo zadat veřejné zakázky právně 
samostatnému subjektu, nad kterým má 
příslušný místní orgán dohled podobně 
jako nad vlastním oddělením;

22. podporuje u sociálních služeb 
obecného zájmu normativní zakotvení 
praktických interních možností účasti ve 
veřejných soutěžích, založeného na modelu 
revidovaného nařízení 1370/2007 o 
veřejných službách v přepravě cestujících 
po železnici a silnici; přičemž interní 
možnost účasti ve veřejných soutěžích 
může být použita pouze výjimečně a nesmí 
v žádném případě zabránit 
transparentnímu zadávání veřejných 
zakázek;

Or. de

Pozměňovací návrh 205
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. podporuje u sociálních služeb 
obecného zájmu normativní zakotvení 
praktických interních možností účasti ve 
veřejných soutěžích, založeného na modelu 
revidovaného nařízení 1370/2007 o 
veřejných službách v přepravě cestujících 
po železnici a silnici, což by umožnilo, že 
jakýkoliv příslušný místní orgán by mohl 
určit, zda chce sám poskytovat služby nebo 
zadat veřejné zakázky právně 
samostatnému subjektu, nad kterým má 
příslušný místní orgán dohled podobně 
jako nad vlastním oddělením;

22. podporuje u sociálních služeb 
obecného zájmu zakotvení praktických 
interních možností účasti ve veřejných 
soutěžích, založeného na modelu 
revidovaného nařízení 1370/2007 o 
veřejných službách v přepravě cestujících 
po železnici a silnici, což by umožnilo, že 
jakýkoliv příslušný místní orgán by mohl 
určit, zda chce sám poskytovat služby nebo 
zadat veřejné zakázky právně 
samostatnému subjektu, nad kterým má 
příslušný místní orgán dohled podobně 
jako nad vlastním oddělením;
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Or. en

Pozměňovací návrh 206
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. podporuje u sociálních služeb 
obecného zájmu normativní zakotvení 
praktických interních možností účasti ve 
veřejných soutěžích, založeného na modelu 
revidovaného nařízení 1370/2007 o 
veřejných službách v přepravě cestujících 
po železnici a silnici, což by umožnilo, že 
jakýkoliv příslušný místní orgán by mohl 
určit, zda chce sám poskytovat služby nebo 
zadat veřejné zakázky právně 
samostatnému subjektu, nad kterým má 
příslušný místní orgán dohled podobně 
jako nad vlastním oddělením;

22. podporuje u služeb obecného zájmu, 
včetně sociálních služeb obecného zájmu 
normativní zakotvení praktických interních 
možností účasti ve veřejných soutěžích, 
založeného na modelu revidovaného 
nařízení 1370/2007 o veřejných službách v 
přepravě cestujících po železnici a silnici, 
což by umožnilo, že jakýkoliv příslušný 
místní orgán by mohl určit, zda chce sám 
poskytovat služby nebo zadat veřejné 
zakázky právně samostatnému subjektu, 
nad kterým má příslušný místní orgán 
dohled podobně jako nad vlastním 
oddělením;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že místní orgány musí být 
zapojeny do trvajících procesů revize 
pravidel pro zadávání zakázek, které 
probíhají zdola nahoru, aby se předešlo 
nesrovnalostem mezi pravidly a způsoby 
uspořádání na místě;

23. domnívá se, že místní orgány musí být 
zapojeny do procesů tvorby pravidel pro 
zadávání zakázek, aby se předešlo 
nesrovnalostem mezi pravidly a způsoby 
uspořádání na místě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 208
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že místní orgány musí být 
zapojeny do trvajících procesů revize 
pravidel pro zadávání zakázek, které 
probíhají zdola nahoru, aby se předešlo 
nesrovnalostem mezi pravidly a způsoby 
uspořádání na místě;

23. domnívá se, že regionální a místní 
orgány musí být zapojeny do trvajících 
procesů revize pravidel pro zadávání 
zakázek, které probíhají zdola nahoru, aby 
se předešlo nesrovnalostem mezi pravidly a 
způsoby uspořádání na místě;

Or. pt

Pozměňovací návrh 209
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že místní orgány musí být 
zapojeny do trvajících procesů revize 
pravidel pro zadávání zakázek, které 
probíhají zdola nahoru , aby se předešlo 
nesrovnalostem mezi pravidly a způsoby 
uspořádání na místě;

23. domnívá se, že místní orgány musí být 
zapojeny do trvajících procesů revize 
pravidel pro zadávání zakázek, které 
probíhají zdola nahoru, aby se předešlo 
nesrovnalostem mezi pravidly a 
konkrétními potřebami, které vychází z 
praxe;

Or. it

Pozměňovací návrh 210
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 23 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že místní orgány musí být 
zapojeny do trvajících procesů revize 
pravidel pro zadávání zakázek, které 
probíhají zdola nahoru, aby se předešlo 
nesrovnalostem mezi pravidly a způsoby 
uspořádání na místě;

23. domnívá se, že místní orgány musí být 
zapojeny do trvajících procesů hodnocení 
pravidel pro zadávání zakázek, které 
probíhají zdola nahoru, aby se předešlo 
nesrovnalostem mezi pravidly a způsoby 
uspořádání na místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že místní orgány musí být 
zapojeny do trvajících procesů revize 
pravidel pro zadávání zakázek, které 
probíhají zdola nahoru, aby se předešlo 
nesrovnalostem mezi pravidly a způsoby 
uspořádání na místě;

23. domnívá se, že místní orgány a sociální 
partneři musí být zapojeni do trvajících 
procesů revize pravidel pro zadávání 
zakázek, které probíhají zdola nahoru, aby 
se předešlo nesrovnalostem mezi pravidly a 
způsoby uspořádání na místě;

Or. de

Pozměňovací návrh 212
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k nové definici hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, aby se vnitrostátní 
a místní sociální kritéria a kritéria kvality
pro poskytování sociálních služeb 
obecného zájmu stala povinným 
požadavkem u veřejných zakázek, včetně 
subdodávek;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 213
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k nové definici hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, aby se vnitrostátní 
a místní sociální kritéria a kritéria kvality 
pro poskytování sociálních služeb
obecného zájmu stala povinným 
požadavkem u veřejných zakázek, včetně 
subdodávek;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 214
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k nové definici hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, aby se vnitrostátní 
a místní sociální kritéria a kritéria kvality 
pro poskytování sociálních služeb 
obecného zájmu stala povinným 
požadavkem u veřejných zakázek, včetně 
subdodávek;

24. hájí názor, že je třeba podporovat, aby 
se při zadávání veřejných zakázek 
uplatňovala kvalitativní kritéria, a to 
zejména v oblasti sociální a 
environmentální, a rovněž v souvislosti se 
spravedlivým způsobem obchodování; 
žádá, aby bylo zváženo povinné zavedení 
těchto kritérií; žádá, aby byl vzat v úvahu 
a zachován zvláštní status neziskových 
poskytovatelů; zdůrazňuje 
nejednoznačnost podmínek v oblasti 
sociálně odpovědného zadávání veřejných 
zakázek a upozorňuje na změny právního 
rámce, které přinesla Lisabonská smlouva 
a Listina základních práv, a očekává, že 
Komise provede řádným způsobem 
příslušná opatření; vyzývá Komisi, aby 
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zrušila metodu „nejlevnější nabídky“;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k nové definici hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, aby se vnitrostátní 
a místní sociální kritéria a kritéria kvality 
pro poskytování sociálních služeb 
obecného zájmu stala povinným 
požadavkem u veřejných zakázek, včetně 
subdodávek;

24. vyzývá k nové definici hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, především by 
pojem „hospodářsky výhodný“ neměl být 
automaticky vykládán ve smyslu „za 
nejnižší cenu“; vnitrostátní a místní 
sociální kritéria a kritéria kvality pro 
poskytování sociálních služeb obecného 
zájmu by se měla stát povinným 
požadavkem u veřejných zakázek, včetně 
subdodávek;

Or. de

Pozměňovací návrh 216
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k nové definici hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, aby se vnitrostátní 
a místní sociální kritéria a kritéria kvality 
pro poskytování sociálních služeb 
obecného zájmu stala povinným 
požadavkem u veřejných zakázek, včetně 
subdodávek;

24. vyzývá k nové definici hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, aby se vnitrostátní 
a místní sociální kritéria, zejména co se 
týče pracovních podmínek a odměňování, 
ochrany zdraví a začlenění, kvality 
životního prostředí a kritéria kvality pro 
poskytování sociálních služeb obecného 
zájmu, stala povinným požadavkem u 
veřejných zakázek, včetně subdodávek;

Or. it
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Pozměňovací návrh 217
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k nové definici hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, aby se vnitrostátní 
a místní sociální kritéria a kritéria kvality 
pro poskytování sociálních služeb 
obecného zájmu stala povinným 
požadavkem u veřejných zakázek, včetně 
subdodávek;

24. vyzývá k nové definici hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, aby se vnitrostátní 
a místní sociální kritéria a kritéria kvality –
splňující mezinárodně platné normy 
(např. úmluvu MOP) – pro poskytování 
sociálních služeb obecného zájmu stala 
povinným požadavkem u veřejných 
zakázek, včetně subdodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k nové definici hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, aby se vnitrostátní 
a místní sociální kritéria a kritéria kvality
pro poskytování sociálních služeb 
obecného zájmu stala povinným 
požadavkem u veřejných zakázek, včetně 
subdodávek;

24. vyzývá k rozšíření pojmu hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky, pokud se 
vnitrostátní, regionální a místní sociální 
kritéria pro poskytování sociálních služeb 
obecného zájmu stanou povinným 
požadavkem u veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořila iniciativy, které přispívají k 
vybudování sociálnější a zelenější 
politické agendy tím, že Evropskou komisi 
vybízejí k vydání pokynů k zadávání 
veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Název před bodem 25 (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

; Iniciativa k urychlení reforem

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že problémy u sociálních 
služeb obecného zájmu, identifikované 
jejími poskytovateli, potřebují okamžité 
řešení;

25. zdůrazňuje, že problémy u sociálních 
služeb obecného zájmu, identifikované 
jejími poskytovateli, potřebují okamžité 
řešení; považuje za důležité, aby se ve větší 
míře začal uplatňovat pragmatický 
přístup, který umožní vidět skutečné 
problémy a nacházet jejich možná řešení; 
vyzývá Komisi, aby spolu s Parlamentem a 
Radou provedla hloubkový průzkum 
fungování určitého odvětví sociálních 
služeb obecného zájmu, jako například 
odvětví služeb pro seniory, které bude v 
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souvislosti s podstatnými demografickými 
změnami, s nimiž se bude muset EU v 
blízké budoucnosti vyrovnávat, hrát 
významnou roli;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že problémy u sociálních 
služeb obecného zájmu, identifikované 
jejími poskytovateli, potřebují okamžité 
řešení;

25. zdůrazňuje, že problémy u sociálních 
služeb obecného zájmu, identifikované
jejími poskytovateli a příjemci, potřebují 
okamžité řešení;

Or. cs

Pozměňovací návrh 223
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. uznává velký význam vzájemného 
učení a výměny osvědčených postupů pro 
podněcování a prosazování další 
modernizace sociálních služeb obecného 
zájmu v jednotlivých členských státech a 
naléhavě vyzývá Komisi, aby takové 
aktivity i nadále sama aktivně iniciovala a 
podporovala;

Or. en
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Pozměňovací návrh 224
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k programu reforem, který by 
zahrnul právní přizpůsobení a objasnění 
na evropské úrovni, aby byly podpořeny 
specifické rysy sociálních služeb obecného 
zájmu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k programu reforem, který by 
zahrnul právní přizpůsobení a objasnění na 
evropské úrovni, aby byly podpořeny 
specifické rysy sociálních služeb obecného 
zájmu;

26. vyzývá k programu reforem, který by 
zahrnul objasnění na evropské úrovni, aby 
byly podpořeny specifické rysy 
neziskových sociálních služeb obecného 
zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k programu reforem, který by 
zahrnul právní přizpůsobení a objasnění na 
evropské úrovni, aby byly podpořeny 
specifické rysy sociálních služeb obecného 

26. vyzývá k programu reforem, který by 
zahrnul právní přizpůsobení a objasnění na 
evropské úrovni, aby byly podpořeny 
specifické rysy sociálních služeb obecného 
zájmu; je toho názoru, že pro určité 
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zájmu; kategorie sociálních služeb obecného 
zájmu je třeba zvážit možnost stanovení 
povinného rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k programu reforem, který by 
zahrnul právní přizpůsobení a objasnění na 
evropské úrovni, aby byly podpořeny 
specifické rysy sociálních služeb obecného 
zájmu;

26. vyzývá k programu reforem, který by 
zahrnul právní přizpůsobení a objasnění na 
evropské úrovni, aby byly podpořeny 
specifické rysy sociálních služeb obecného 
zájmu; odmítá ovšem v oblasti sociálních 
služeb obecného zájmu jakoukoli změnu 
práva na evropské úrovni nebo rámcové 
směrnice EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 228
Françoise Castex

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá k programu reforem, který by 
zahrnul právní přizpůsobení a objasnění na 
evropské úrovni, aby byly podpořeny 
specifické rysy sociálních služeb obecného 
zájmu;

26. vyzývá k programu reforem, který by 
zahrnul právní přizpůsobení a objasnění na 
evropské úrovni, aby byly podpořeny 
specifické rysy sociálních služeb obecného 
zájmu, zejména ve vztahu k zásadám 
obsaženým v Listině základních práv 
Evropské unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 229
Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. poukazuje na to, že široká škála 
sociálních služeb byla vyloučena z oblasti 
působnosti směrnice o službách na 
vnitřním trhu; věří, že Komise brzy sestaví 
rozvahu týkající se provádění opatření, 
kterými došlo k vyloučení těchto služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je toho názoru, že Výbor pro sociální 
ochranu zásadním způsobem přispěl k 
pochopení a roli sociálních služeb 
obecného zájmu, že však není dostatečně 
reprezentativní a transparentní na to, aby 
byl hnací silou programu reforem;

27. je toho názoru, že Výbor pro sociální 
ochranu zásadním způsobem přispěl k 
pochopení a roli sociálních služeb 
obecného zájmu;

Or. de

Pozměňovací návrh 231
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je toho názoru, že Výbor pro sociální 
ochranu zásadním způsobem přispěl k 
pochopení a roli sociálních služeb 

27. je toho názoru, že Výbor pro sociální 
ochranu zásadním způsobem přispěl k 
pochopení a roli sociálních služeb 
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obecného zájmu, že však není dostatečně 
reprezentativní a transparentní na to, aby 
byl hnací silou programu reforem;

obecného zájmu a že by měl být 
reprezentativnější a transparentnější, aby 
mohl být cenným partnerem programu 
reforem;

Or. it

Pozměňovací návrh 232
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. navrhuje ustavit pracovní skupinu na 
vysoké úrovni (nejprve s dvouletým 
mandátem), která by byla otevřená, 
flexibilní a transparentní, která by 
realizovala politické iniciativy 
identifikované v této zprávě a v 
doporučeních třetího fóra, druhou 
dvouletou zprávu Komise o sociálních 
službách obecného zájmu a ve zprávách 
Výboru pro sociální ochranu a jakékoliv 
jiné relevantní návrhy; zahájit plnou 
revizi všech pravidel, zejména pravidel 
týkajících se státní podpory a pravidel pro 
zadávání zakázek, které mají dopad na 
sociální služby obecného zájmu, a 
zhodnotit, jak je třeba tato pravidla 
zrevidovat, aby respektovala a 
podporovala povinnosti členských států ve 
vymezování a poskytování sociálních 
služeb obecného zájmu, se zohledněním 
stávajícího přezkumu pravidel Komise;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 233
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 28 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. navrhuje ustavit pracovní skupinu na 
vysoké úrovni (nejprve s dvouletým 
mandátem), která by byla otevřená, 
flexibilní a transparentní, která by 
realizovala politické iniciativy 
identifikované v této zprávě a v 
doporučeních třetího fóra, druhou 
dvouletou zprávu Komise o sociálních 
službách obecného zájmu a ve zprávách 
Výboru pro sociální ochranu a jakékoliv 
jiné relevantní návrhy; zahájit plnou 
revizi všech pravidel, zejména pravidel 
týkajících se státní podpory a pravidel pro 
zadávání zakázek, které mají dopad na 
sociální služby obecného zájmu, a 
zhodnotit, jak je třeba tato pravidla 
zrevidovat, aby respektovala a 
podporovala povinnosti členských států ve 
vymezování a poskytování sociálních 
služeb obecného zájmu, se zohledněním 
stávajícího přezkumu pravidel Komise;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. navrhuje ustavit pracovní skupinu na 
vysoké úrovni (nejprve s dvouletým 
mandátem), která by byla otevřená, 
flexibilní a transparentní, která by 
realizovala politické iniciativy 
identifikované v této zprávě a v 
doporučeních třetího fóra, druhou 
dvouletou zprávu Komise o sociálních 
službách obecného zájmu a ve zprávách 
Výboru pro sociální ochranu a jakékoliv 

vypouští se
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jiné relevantní návrhy; zahájit plnou 
revizi všech pravidel, zejména pravidel 
týkajících se státní podpory a pravidel pro 
zadávání zakázek, které mají dopad na 
sociální služby obecného zájmu, a 
zhodnotit, jak je třeba tato pravidla 
zrevidovat, aby respektovala a 
podporovala povinnosti členských států ve 
vymezování a poskytování sociálních 
služeb obecného zájmu, se zohledněním 
stávajícího přezkumu pravidel Komise;

Or. de

Pozměňovací návrh 235
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. navrhuje ustavit pracovní skupinu na 
vysoké úrovni (nejprve s dvouletým 
mandátem), která by byla otevřená, 
flexibilní a transparentní, která by 
realizovala politické iniciativy 
identifikované v této zprávě a v 
doporučeních třetího fóra, druhou 
dvouletou zprávu Komise o sociálních 
službách obecného zájmu a ve zprávách 
Výboru pro sociální ochranu a jakékoliv 
jiné relevantní návrhy; zahájit plnou 
revizi všech pravidel, zejména pravidel 
týkajících se státní podpory a pravidel pro 
zadávání zakázek, které mají dopad na 
sociální služby obecného zájmu, a 
zhodnotit, jak je třeba tato pravidla 
zrevidovat, aby respektovala a 
podporovala povinnosti členských států ve 
vymezování a poskytování sociálních 
služeb obecného zájmu, se zohledněním 
stávajícího přezkumu pravidel Komise;

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 236
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. navrhuje ustavit pracovní skupinu na 
vysoké úrovni (nejprve s dvouletým 
mandátem), která by byla otevřená, 
flexibilní a transparentní, která by
realizovala politické iniciativy 
identifikované v této zprávě a v
doporučeních třetího fóra, druhou 
dvouletou zprávu Komise o sociálních 
službách obecného zájmu a ve zprávách 
Výboru pro sociální ochranu a jakékoliv 
jiné relevantní návrhy; zahájit plnou 
revizi všech pravidel, zejména pravidel 
týkajících se státní podpory a pravidel pro 
zadávání zakázek, které mají dopad na 
sociální služby obecného zájmu, a 
zhodnotit, jak je třeba tato pravidla 
zrevidovat, aby respektovala a 
podporovala povinnosti členských států ve 
vymezování a poskytování sociálních 
služeb obecného zájmu, se zohledněním 
stávajícího přezkumu pravidel Komise;

28. žádá Komisi, aby zvážila, zda by
zřízení střediska pro sledování sociálních 
služeb, které by zohledňovalo jednotlivé 
zúčastněné strany a shromažďovalo 
informace z různých zdrojů v členských 
státech, bylo vhodným nástrojem a aby 
napomáhala šíření osvědčených postupů 
na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni, prosadila plnou revizi všech 
pravidel, zejména pravidel týkajících se 
státní podpory a pravidel pro zadávání 
zakázek, které mají dopad na sociální 
služby obecného zájmu, a zhodnotila, jak 
je třeba tato pravidla zrevidovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. navrhuje ustavit pracovní skupinu na 
vysoké úrovni (nejprve s dvouletým 
mandátem), která by byla otevřená, 
flexibilní a transparentní, která by 

28. navrhuje ustavit pracovní skupinu na 
vysoké úrovni (nejprve s dvouletým 
mandátem), která by byla otevřená, 
flexibilní a transparentní, která by 
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realizovala politické iniciativy 
identifikované v této zprávě a v 
doporučeních třetího fóra, druhou 
dvouletou zprávu Komise o sociálních 
službách obecného zájmu a ve zprávách 
Výboru pro sociální ochranu a jakékoliv 
jiné relevantní návrhy; zahájit plnou revizi 
všech pravidel, zejména pravidel 
týkajících se státní podpory a pravidel pro 
zadávání zakázek, které mají dopad na 
sociální služby obecného zájmu, a 
zhodnotit, jak je třeba tato pravidla 
zrevidovat, aby respektovala a 
podporovala povinnosti členských států ve 
vymezování a poskytování sociálních 
služeb obecného zájmu, se zohledněním 
stávajícího přezkumu pravidel Komise;

realizovala politické iniciativy 
identifikované v této zprávě a v 
doporučeních třetího fóra, druhou 
dvouletou zprávu Komise o sociálních 
službách obecného zájmu a ve zprávách 
Výboru pro sociální ochranu a jakékoliv 
jiné relevantní návrhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. navrhuje ustavit pracovní skupinu na 
vysoké úrovni (nejprve s dvouletým 
mandátem), která by byla otevřená, 
flexibilní a transparentní, která by 
realizovala politické iniciativy 
identifikované v této zprávě a v 
doporučeních třetího fóra, druhou 
dvouletou zprávu Komise o sociálních
službách obecného zájmu a ve zprávách 
Výboru pro sociální ochranu a jakékoliv 
jiné relevantní návrhy; zahájit plnou revizi 
všech pravidel, zejména pravidel týkajících 
se státní podpory a pravidel pro zadávání 
zakázek, které mají dopad na sociální 
služby obecného zájmu, a zhodnotit, jak je 
třeba tato pravidla zrevidovat, aby 
respektovala a podporovala povinnosti 
členských států ve vymezování a 

28. navrhuje ustavit pracovní skupinu na 
vysoké úrovni (nejprve s dvouletým 
mandátem), která by byla otevřená, složená 
ze zástupců různých stran a transparentní, 
která by realizovala politické iniciativy 
identifikované v této zprávě a v 
doporučeních třetího fóra, druhou 
dvouletou zprávu Komise o sociálních 
službách obecného zájmu a ve zprávách 
Výboru pro sociální ochranu a jakékoliv 
jiné relevantní návrhy; zahájit vypracování 
pravidel, která zaručí místo sociálních 
služeb obecného zájmu v pozitivním 
právu, jakož i plnou revizi všech pravidel, 
zejména pravidel týkajících se státní 
podpory a pravidel pro zadávání zakázek, 
které mají dopad na sociální služby 
obecného zájmu, a zhodnotit, jak je třeba 
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poskytování sociálních služeb obecného 
zájmu, se zohledněním stávajícího 
přezkumu pravidel Komise;

tato pravidla zrevidovat, aby respektovala a 
podporovala povinnosti členských států ve 
vymezování a poskytování sociálních 
služeb obecného zájmu, se zohledněním 
stávajícího přezkumu pravidel Komise; 
přístup ke kvalitním sociálním službám by 
měl být klíčovou prioritou Evropské 
platformy pro boj proti chudobě a měl by 
být projednáván v navržené pracovní 
skupině;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. navrhuje ustavit pracovní skupinu na 
vysoké úrovni (nejprve s dvouletým 
mandátem), která by byla otevřená, 
flexibilní a transparentní, která by 
realizovala politické iniciativy 
identifikované v této zprávě a v 
doporučeních třetího fóra, druhou 
dvouletou zprávu Komise o sociálních 
službách obecného zájmu a ve zprávách 
Výboru pro sociální ochranu a jakékoliv 
jiné relevantní návrhy; zahájit plnou revizi 
všech pravidel, zejména pravidel týkajících 
se státní podpory a pravidel pro zadávání 
zakázek, které mají dopad na sociální 
služby obecného zájmu, a zhodnotit, jak je 
třeba tato pravidla zrevidovat, aby 
respektovala a podporovala povinnosti 
členských států ve vymezování a 
poskytování sociálních služeb obecného 
zájmu, se zohledněním stávajícího 
přezkumu pravidel Komise;

28. navrhuje ustavit pracovní skupinu na 
vysoké úrovni (nejprve s dvouletým 
mandátem), která by byla otevřená, 
flexibilní a transparentní, která by 
realizovala politické iniciativy 
identifikované v této zprávě a v 
doporučeních třetího fóra sociálních služeb 
obecného zájmu, druhou dvouletou zprávu 
Komise o sociálních službách obecného 
zájmu a ve zprávách Výboru pro sociální 
ochranu a jakékoliv jiné relevantní návrhy; 
zahájit plnou revizi všech pravidel, 
zejména pravidel týkajících se státní 
podpory a pravidel pro zadávání zakázek, 
které mají dopad na sociální služby 
obecného zájmu, a zhodnotit, jak je třeba 
tato pravidla zrevidovat, aby respektovala a 
podporovala povinnosti členských států ve 
vymezování a poskytování sociálních 
služeb obecného zájmu, se zohledněním 
stávajícího přezkumu pravidel Komise;

Or. en
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Pozměňovací návrh 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je toho názoru, že v rámci svého 
mandátu by se navrhovaná pracovní 
skupina také zaměřila na inovace, jako je 
evropské středisko informací pro sociální 
služby obecného zájmu, registr sociálních 
služeb obecného zájmu jednotlivých 
členských států, pilotní projekt péče o 
starší občany a akční programy, které 
vycházejí z Dobrovolného evropského 
rámce kvality;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je toho názoru, že v rámci svého 
mandátu by se navrhovaná pracovní 
skupina také zaměřila na inovace, jako je 
evropské středisko informací pro sociální 
služby obecného zájmu, registr sociálních 
služeb obecného zájmu jednotlivých 
členských států, pilotní projekt péče o 
starší občany a akční programy, které 
vycházejí z Dobrovolného evropského 
rámce kvality;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 242
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je toho názoru, že v rámci svého 
mandátu by se navrhovaná pracovní 
skupina také zaměřila na inovace, jako je 
evropské středisko informací pro sociální 
služby obecného zájmu, registr sociálních 
služeb obecného zájmu jednotlivých 
členských států, pilotní projekt péče o 
starší občany a akční programy, které 
vycházejí z Dobrovolného evropského 
rámce kvality;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 243
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je toho názoru, že v rámci svého 
mandátu by se navrhovaná pracovní 
skupina také zaměřila na inovace, jako je
evropské středisko informací pro sociální 
služby obecného zájmu, registr sociálních
služeb obecného zájmu jednotlivých 
členských států, pilotní projekt péče o 
starší občany a akční programy, které 
vycházejí z Dobrovolného evropského 
rámce kvality;

29. zdůrazňuje, že je třeba odstranit 
právní nejasnosti související s prováděním 
sociálních služeb obecného zájmu a 
provést komplexní studii týkající se 
funkčnosti sociálních služeb obecného 
zájmu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 244
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je toho názoru, že v rámci svého 
mandátu by se navrhovaná pracovní 
skupina také zaměřila na inovace, jako je 
evropské středisko informací pro sociální 
služby obecného zájmu, registr sociálních 
služeb obecného zájmu jednotlivých 
členských států, pilotní projekt péče o 
starší občany a akční programy, které 
vycházejí z Dobrovolného evropského 
rámce kvality;

29. je toho názoru, že v rámci svého 
mandátu by se navrhovaná pracovní 
skupina také zaměřila na inovace, jako je 
evropské středisko informací pro sociální 
služby obecného zájmu, registr sociálních 
služeb obecného zájmu jednotlivých 
členských států, několik pilotních projektů 
péče o starší občany, bezdomovce, péče o 
děti a zdravotně postižené a akční 
programy, které vycházejí z Dobrovolného 
evropského rámce kvality;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je toho názoru, že v rámci svého 
mandátu by se navrhovaná pracovní 
skupina také zaměřila na inovace, jako je 
evropské středisko informací pro sociální 
služby obecného zájmu, registr sociálních 
služeb obecného zájmu jednotlivých 
členských států, pilotní projekt péče o 
starší občany a akční programy, které 
vycházejí z Dobrovolného evropského 
rámce kvality;

29. je toho názoru, že v rámci svého 
mandátu by se navrhovaná pracovní 
skupina také zaměřila na inovace, jako 
databáze sociálních služeb obecného 
zájmu jednotlivých členských států, pilotní 
projekt péče o starší občany a akční 
programy, které vycházejí z Dobrovolného 
evropského rámce kvality;

Or. en
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Pozměňovací návrh 246
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. navrhuje zřídit evropské středisko 
informací pro sociální služby obecného 
zájmu, které by sloužilo jako technický 
referenční bod na evropské úrovni mezi 
členskými státy, Komisí a zástupci 
občanské společnosti a jako mechanismus 
včasného varování v případech porušení 
právních předpisů v oblasti sociálních 
služeb obecného zájmu, které by 
formulovalo stanoviska z vlastního 
podnětu nebo na žádost Parlamentu, 
Výboru regionů, Evropského 
hospodářského a sociálního výboru, 
financovalo by výzkum a studie prováděné 
na tomto poli a hrálo by klíčovou roli při 
výměně osvědčených postupů mezi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá, aby čtvrté evropské Fórum o 
sociálních službách obecného zájmu 
uspořádané Výborem pro zaměstnanost a 
sociální věci Evropského parlamentu 
pokračovalo v iniciativě zprávy Ferreira 
z roku 2007 a přezkoumalo postup 
reformy; a k tomu, aby pracovní skupina 
tomuto čtvrtému Fóru předložila zprávu o 
pokroku, která by mu přinesla kontinuitu, 
směr a podstatu;

vypouští se
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Or. it

Pozměňovací návrh 248
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá, aby čtvrté evropské Fórum o 
sociálních službách obecného zájmu 
uspořádané Výborem pro zaměstnanost a 
sociální věci Evropského parlamentu 
pokračovalo v iniciativě zprávy poslance
Ferreira z roku 2007 a přezkoumalo postup 
reformy; a k tomu, aby pracovní skupina 
tomuto čtvrtému Fóru předložila zprávu o 
pokroku, která by mu přinesla kontinuitu, 
směr a podstatu;

30. vyzývá, aby čtvrté evropské Fórum o 
sociálních službách obecného zájmu 
uspořádané Výborem pro zaměstnanost a 
sociální věci Evropského parlamentu a 
Výborem pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů Evropského parlamentu
pokračovalo v iniciativě zprávy poslance
Ferreira z roku 2007 a přezkoumalo postup 
reformy; a k tomu, aby pracovní skupina 
tomuto čtvrtému Fóru předložila zprávu o 
pokroku, která by mu přinesla kontinuitu, 
směr a podstatu;

Or. de

Pozměňovací návrh 249
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě vyzývá, aby pracovní skupině 
předsedalo Generální ředitelství pro 
zaměstnanost, sociální věci a rovné 
příležitosti Komise; aby členy pracovní 
skupiny bylo Generální ředitelství pro 
hospodářskou soutěž, Generální 
ředitelství pro vnitřní trh a služby, 
Generální ředitelství pro životní prostředí, 
Generální ředitelství pro zdraví a 
spotřebitele, Rada pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu
spotřebitele (EPSCO), sociální partneři a 

vypouští se
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organizace občanské společnosti, které 
jsou aktivní v sociálních službách 
obecného zájmu; aby, vzhledem ke svému 
demokratickému mandátu Parlament i 
Výbor regionů musely být centrálně 
zapojeny; a aby musely být zastoupeny 
také podniky sociální ekonomiky a 
zúčastněné strany, včetně dobrovolných 
sdružení, a rovněž místní orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě vyzývá, aby pracovní skupině 
předsedalo Generální ředitelství pro 
zaměstnanost, sociální věci a rovné 
příležitosti Komise; aby členy pracovní 
skupiny bylo Generální ředitelství pro 
hospodářskou soutěž, Generální 
ředitelství pro vnitřní trh a služby, 
Generální ředitelství pro životní prostředí, 
Generální ředitelství pro zdraví a 
spotřebitele, Rada pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO), sociální partneři a 
organizace občanské společnosti, které 
jsou aktivní v sociálních službách 
obecného zájmu; aby, vzhledem ke svému 
demokratickému mandátu Parlament i 
Výbor regionů musely být centrálně 
zapojeny; a aby musely být zastoupeny 
také podniky sociální ekonomiky a 
zúčastněné strany, včetně dobrovolných 
sdružení, a rovněž místní orgány;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 251
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě vyzývá, aby pracovní skupině 
předsedalo Generální ředitelství pro 
zaměstnanost, sociální věci a rovné 
příležitosti Komise; aby členy pracovní 
skupiny bylo Generální ředitelství pro 
hospodářskou soutěž, Generální 
ředitelství pro vnitřní trh a služby, 
Generální ředitelství pro životní prostředí, 
Generální ředitelství pro zdraví a 
spotřebitele, Rada pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO), sociální partněři a 
organizace občanské společnosti, které 
jsou aktivní v sociálních službách 
obecného zájmu; aby, vzhledem ke svému 
demokratickému mandátu Parlament i 
Výbor regionů musely být centrálně 
zapojeny; a aby musely být zastoupeny 
také podniky sociální ekonomiky a 
zúčastněné strany, včetně dobrovolných 
sdružení, a rovněž místní orgány;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 252
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě vyzývá, aby pracovní skupině 
předsedalo Generální ředitelství pro 
zaměstnanost, sociální věci a rovné 
příležitosti Komise; aby členy pracovní 
skupiny bylo Generální ředitelství pro 
hospodářskou soutěž, Generální ředitelství 

31. navrhuje, aby pracovní skupina 
sestávala ze zástupců Generálního 
ředitelství pro hospodářské a finanční 
záležitosti, Generálního ředitelství pro 
hospodářskou soutěž, Generálního
ředitelství pro vnitřní trh a služby, 
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pro vnitřní trh a služby, Generální 
ředitelství pro životní prostředí, Generální 
ředitelství pro zdraví a spotřebitele, Rada 
pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví
a ochranu spotřebitele (EPSCO), sociální 
partneři a organizace občanské 
společnosti, které jsou aktivní v sociálních 
službách obecného zájmu; aby, vzhledem 
ke svému demokratickému mandátu 
Parlament i Výbor regionů musely být 
centrálně zapojeny; a aby musely být 
zastoupeny také podniky sociální 
ekonomiky a zúčastněné strany, včetně 
dobrovolných sdružení, a rovněž místní 
orgány;

Generálního ředitelství pro sociální věci, 
Generálního ředitelství pro životní 
prostředí, Generálního ředitelství pro 
zdraví a spotřebitele, Evropského 
parlamentu, Výboru regionů, Rady pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele (EPSCO), místních 
orgánů, organizací zastupujících uživatele 
sociálních služeb obecného zájmu a další 
zúčastněné strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 253

Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě vyzývá, aby pracovní skupině 
předsedalo Generální ředitelství pro 
zaměstnanost, sociální věci a rovné 
příležitosti Komise; aby členy pracovní 
skupiny bylo Generální ředitelství pro 
hospodářskou soutěž, Generální ředitelství 
pro vnitřní trh a služby, Generální 
ředitelství pro životní prostředí, Generální 
ředitelství pro zdraví a spotřebitele, Rada 
pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví 
a ochranu spotřebitele (EPSCO), sociální 
partneři a organizace občanské společnosti, 
které jsou aktivní v sociálních službách 
obecného zájmu; aby, vzhledem ke svému 
demokratickému mandátu Parlament i 
Výbor regionů musely být centrálně 
zapojeny; a aby musely být zastoupeny 
také podniky sociální ekonomiky a 
zúčastněné strany, včetně dobrovolných 

31. naléhavě vyzývá, aby pracovní skupině 
společně předsedaly Evropský parlament
a Komise; aby členy pracovní skupiny bylo 
Generální ředitelství pro sociální věci, 
Generální ředitelství pro hospodářskou 
soutěž, Generální ředitelství pro vnitřní trh 
a služby, Generální ředitelství pro životní 
prostředí, Generální ředitelství pro zdraví a 
spotřebitele, Rada pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO), sociální partneři a 
organizace občanské společnosti, které jsou 
aktivní v sociálních službách obecného 
zájmu; aby, vzhledem ke svému 
demokratickému mandátu Evropský 
hospodářský a sociální výbor i Výbor 
regionů musely být centrálně zapojeny; a 
aby musely být zastoupeny také podniky 
sociální ekonomiky a zúčastněné strany, 
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sdružení, a rovněž místní orgány; včetně dobrovolných sdružení, a rovněž 
místní orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě vyzývá, aby pracovní skupině 
předsedalo Generální ředitelství pro 
zaměstnanost, sociální věci a rovné 
příležitosti Komise; aby členy pracovní 
skupiny bylo Generální ředitelství pro 
hospodářskou soutěž, Generální ředitelství 
pro vnitřní trh a služby, Generální 
ředitelství pro životní prostředí, Generální 
ředitelství pro zdraví a spotřebitele, Rada 
pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví 
a ochranu spotřebitele (EPSCO), sociální 
partněři a organizace občanské společnosti, 
které jsou aktivní v sociálních službách 
obecného zájmu; aby, vzhledem ke svému 
demokratickému mandátu Parlament i 
Výbor regionů musely být centrálně 
zapojeny; a aby musely být zastoupeny 
také podniky sociální ekonomiky a 
zúčastněné strany, včetně dobrovolných 
sdružení, a rovněž místní orgány;

31. naléhavě vyzývá, aby pracovní skupině 
předsedalo Generální ředitelství pro 
zaměstnanost, sociální věci a rovné 
příležitosti Komise; aby členy pracovní 
skupiny bylo Generální ředitelství pro 
hospodářskou soutěž, Generální ředitelství 
pro vnitřní trh a služby, Generální 
ředitelství pro životní prostředí, Generální 
ředitelství pro zdraví a spotřebitele, 
Generální ředitelství pro informační 
společnost a média, Rada pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele (EPSCO), sociální 
partněři a organizace občanské společnosti, 
které jsou aktivní v sociálních službách 
obecného zájmu; aby, vzhledem ke svému 
demokratickému mandátu Parlament i 
Výbor regionů musely být centrálně 
zapojeny; a aby musely být zastoupeny 
také podniky sociální ekonomiky a 
zúčastněné strany, včetně dobrovolných 
sdružení, a rovněž místní orgány;

Or. cs

Pozměňovací návrh 255
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Bod 31 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě vyzývá, aby pracovní skupině 
předsedalo Generální ředitelství pro 
zaměstnanost, sociální věci a rovné 
příležitosti Komise; aby členy pracovní 
skupiny bylo Generální ředitelství pro 
hospodářskou soutěž, Generální ředitelství 
pro vnitřní trh a služby, Generální 
ředitelství pro životní prostředí, Generální 
ředitelství pro zdraví a spotřebitele, Rada 
pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví 
a ochranu spotřebitele (EPSCO), sociální 
partneři a organizace občanské společnosti, 
které jsou aktivní v sociálních službách 
obecného zájmu; aby, vzhledem ke svému 
demokratickému mandátu Parlament i 
Výbor regionů musely být centrálně 
zapojeny; a aby musely být zastoupeny 
také podniky sociální ekonomiky a 
zúčastněné strany, včetně dobrovolných 
sdružení, a rovněž místní orgány;

31. naléhavě vyzývá, aby pracovní skupině 
předsedal člen Komise z Generálního 
ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a 
rovné příležitosti; aby členy pracovní 
skupiny bylo Generální ředitelství pro 
hospodářskou soutěž, Generální ředitelství 
pro vnitřní trh a služby, Generální 
ředitelství pro životní prostředí, Generální 
ředitelství pro zdraví a spotřebitele, Rada 
pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví 
a ochranu spotřebitele (EPSCO), sociální 
partneři a organizace občanské společnosti, 
které jsou aktivní v sociálních službách 
obecného zájmu; aby, vzhledem ke svému 
demokratickému mandátu Parlament i 
Výbor regionů musely být centrálně 
zapojeny; a aby musely být zastoupeny 
také podniky sociální ekonomiky a 
zúčastněné strany, včetně dobrovolných 
sdružení, a rovněž místní orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě vyzývá, aby pracovní skupině 
předsedalo Generální ředitelství pro 
zaměstnanost, sociální věci a rovné 
příležitosti Komise; aby členy pracovní 
skupiny bylo Generální ředitelství pro 
hospodářskou soutěž, Generální ředitelství 
pro vnitřní trh a služby, Generální 
ředitelství pro životní prostředí, Generální 
ředitelství pro zdraví a spotřebitele, Rada 
pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví 
a ochranu spotřebitele (EPSCO), sociální 
partneři a organizace občanské společnosti, 

31. naléhavě vyzývá, aby středisku pro 
sledování sociálních služeb předsedalo 
Generální ředitelství pro zaměstnanost, 
sociální věci a rovné příležitosti Komise; 
aby členy pracovní skupiny bylo Generální 
ředitelství pro hospodářskou soutěž, 
Generální ředitelství pro vnitřní trh a 
služby, Generální ředitelství pro životní 
prostředí, Generální ředitelství pro zdraví a 
spotřebitele, Rada pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO), sociální partneři a 
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které jsou aktivní v sociálních službách 
obecného zájmu; aby, vzhledem ke svému 
demokratickému mandátu Parlament i 
Výbor regionů musely být centrálně 
zapojeny; a aby musely být zastoupeny 
také podniky sociální ekonomiky a 
zúčastněné strany, včetně dobrovolných 
sdružení, a rovněž místní orgány;

organizace občanské společnosti, které jsou 
aktivní v sociálních službách obecného 
zájmu; aby, vzhledem ke svému 
demokratickému mandátu Parlament i 
Výbor regionů musely být centrálně 
zapojeny; a aby musely být zastoupeny 
také podniky sociální ekonomiky a 
zúčastněné strany, včetně dobrovolných 
sdružení, a rovněž místní orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Název před bodem 32 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dobrovolný evropský rámec kvality

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vítá Dobrovolný evropský rámec 
kvality, ale trvá na tom, že uplatňování 
zásad musí být monitorováno 
prostřednictvím navržených kritérií kvality 
a že zúčastněné strany musí být zahrnuty 
do tohoto procesu;

32. vítá Dobrovolný evropský rámec 
kvality, ale trvá na tom, že zúčastněné 
strany musí být zahrnuty do tohoto 
procesu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 259
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vítá Dobrovolný evropský rámec 
kvality, ale trvá na tom, že uplatňování 
zásad musí být monitorováno
prostřednictvím navržených kritérií kvality 
a že zúčastněné strany musí být zahrnuty 
do tohoto procesu;

32. vítá Dobrovolný evropský rámec 
kvality, ale trvá na tom, že uplatňování 
zásad musí být provedeno prostřednictvím 
navržených kritérií kvality a že zúčastněné 
strany musí být zahrnuty do tohoto 
procesu;

Or. de

Pozměňovací návrh 260
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32 a. vítá, že Evropská komise ve svých
Klíčových iniciativách obsažených v 
příloze sdělení týkajícího se Evropské 
platformy pro boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení navrhuje vytvořit na 
odvětvové úrovni Dobrovolný evropský 
rámec kvality pro sociální služby, a to i na 
poli dlouhodobé péče a bezdomovectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. podporuje vytváření Evropského 
dobrovolného rámce kvality pro sociální 
služby obecného zájmu, kterého by bylo 
možné využít jako základu pro vytváření 
rámců kvality pro dané odvětví, které by 
odpovídaly potřebám různých typů 
sociálních služeb (pomoc v nouzi, 
ubytování, péče o dítě, zdravotní postižení, 
sociální byty atd.);

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 33 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. naléhavě vyzývá, aby členské státy 
využily Dobrovolný evropský rámec 
kvality k vypracování akreditace kvality a 
monitorovacích systémů a aby provádění 
Dobrovolného evropského rámce kvality 
bylo hodnoceno s ohledem na Listinu 
základních práv a protokol č. 26 SFEU;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 263
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 33 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. naléhavě vyzývá, aby členské státy 
využily Dobrovolný evropský rámec 
kvality k vypracování akreditace kvality a 

33. naléhavě vyzývá, aby členské státy 
využily Dobrovolný evropský rámec 
kvality k vypracování systémů pro
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monitorovacích systémů a aby provádění 
Dobrovolného evropského rámce kvality 
bylo hodnoceno s ohledem na Listinu 
základních práv a protokol č. 26 SFEU;

monitorování kvality a aby provádění 
Dobrovolného evropského rámce kvality 
bylo hodnoceno s ohledem na Listinu
základních práv a protokol č. 26 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 33 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. naléhavě vyzývá, aby členské státy 
využily Dobrovolný evropský rámec 
kvality k vypracování akreditace kvality a
monitorovacích systémů a aby provádění
Dobrovolného evropského rámce kvality 
bylo hodnoceno s ohledem na Listinu 
základních práv a protokol č. 26 SFEU;

33. naléhavě vyzývá, aby členské státy 
využily Dobrovolný evropský rámec 
kvality k vypracování systémů pro
osvědčování a monitorování kvality a aby 
fungování Dobrovolného evropského 
rámce kvality bylo hodnoceno s ohledem 
na Listinu základních práv a protokol č. 26 
SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Proinsias De Rossa

Návrh usnesení
Bod 33 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. naléhavě vyzývá, aby členské státy 
využily Dobrovolný evropský rámec 
kvality k vypracování akreditace kvality a
monitorovacích systémů a aby provádění 
Dobrovolného evropského rámce kvality 
bylo hodnoceno s ohledem na Listinu 
základních práv a protokol č. 26 SFEU;

33. naléhavě vyzývá, aby členské státy 
využily Dobrovolný evropský rámec 
kvality k vypracování a zdokonalení
akreditace kvality a monitorovacích 
systémů a aby provádění Dobrovolného 
evropského rámce kvality bylo hodnoceno 
s ohledem na Listinu základních práv a 
protokol č. 26 SFEU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 266
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
vytváření pracovních příležitostí v odvětví 
sociálních, zdravotnických a vzdělávacích 
služeb a jeho potenciál růstu tím, že 
budou investovat do vyšší odborné 
přípravy zaměstnanců a vytvářet prostředí, 
které bude zajímavé pro dobrovolníky, 
protože kvalifikovaní zaměstnanci a 
dobrovolníci mají pro poskytování 
kvalitních služeb zásadní význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Françoise Castex

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
objasnila spojitost mezi rámcem kvality 
navrženým v programu Promotheus a 
Dobrovolným rámcem kvality, aby 
nedošlo ke zdvojování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 268
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že důstojné a stabilní 
pracovní podmínky a kvalitní vzdělávání 
jsou nezbytné pro poskytování kvalitních 
sociálních služeb;

34. zdůrazňuje, že úplné respektování práv 
zaměstnanců, rozvoj kolektivních smluv a 
sociálního dialogu, důstojné a stabilní 
pracovní podmínky a podmínky 
odměňování a kvalitní celoživotní 
vzdělávání jsou nezbytné pro poskytování 
kvalitních sociálních služeb. Domnívá se, 
že zejména v odvětví poskytování péče je 
nezbytné bojovat s ilegální prácí. Je si 
vědom skutečnosti, že dobrovolnictví je 
velice cenné, ale v oblasti sociálních 
služeb obecného zájmu nesmí nahradit 
odpovídající a nutnou přítomnost 
profesionálních a vyškolených 
pracovníků;

Or. it

Pozměňovací návrh 269
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že důstojné a stabilní 
pracovní podmínky a kvalitní vzdělávání
jsou nezbytné pro poskytování kvalitních 
sociálních služeb;

34. zdůrazňuje, že důstojné a stabilní 
pracovní podmínky a kvalitní vzdělávací 
kurzy pro sociální pracovníky jsou 
nezbytné pro poskytování kvalitních 
sociálních služeb;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 270
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že důstojné a stabilní 
pracovní podmínky a kvalitní vzdělávání 
jsou nezbytné pro poskytování kvalitních 
sociálních služeb;

34. zdůrazňuje, že důstojné, stabilní a 
kvalitní pracovní podmínky a vzdělávání 
pracovníků všech věkových skupin jsou 
nezbytné pro poskytování kvalitních 
sociálních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že důstojné a stabilní 
pracovní podmínky a kvalitní vzdělávání 
jsou nezbytné pro poskytování kvalitních 
sociálních služeb;

34. zdůrazňuje, že důstojné a stabilní 
pracovní podmínky a kvalitní vzdělávání, 
zapojení uživatelů a posílení jejich 
postavení jsou nezbytné pro poskytování 
kvalitních sociálních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že důstojné a stabilní
pracovní podmínky a kvalitní vzdělávání 
jsou nezbytné pro poskytování kvalitních 

34. zdůrazňuje, že důstojné, stabilní a 
tarifními, respektive minimálními 
mzdami, zajištěné pracovní podmínky a 
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sociálních služeb; kvalitní vzdělávání jsou nezbytné pro 
poskytování kvalitních sociálních služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 273
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že důstojné a stabilní 
pracovní podmínky a kvalitní vzdělávání 
jsou nezbytné pro poskytování kvalitních 
sociálních služeb;

34. zdůrazňuje, že důstojné a stabilní 
pracovní podmínky a kvalitní vzdělávání 
jsou nezbytné pro poskytování kvalitních 
sociálních služeb; zdůrazňuje také potřebu 
najímání nových prvotřídních odborníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
vytváření pracovních příležitostí v odvětví 
sociálních, zdravotnických a vzdělávacích 
služeb a jeho potenciál růstu tím, že 
budou nabízet důstojné pracovní 
podmínky přistěhovalcům a občanům EU 
a možnost využívání systému komplexní 
sociální ochrany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 275
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyzdvihuje význam služeb 
poskytovaných sociálními pracovníky a 
klade důraz na to, aby je prováděli 
pravidelnou analýzu podporovaných 
prostředí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 276
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 34 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34b. má za to, že v mezi povinnostmi 
sociálních pracovníků by měly mít zvláštní 
význam činnosti zaměřené na zvyšování 
motivace k práci, vzdělávání a 
hospodářské činnosti s cílem se 
osamostatnit a stát se soběstačným;

Or. pl

Pozměňovací návrh 277
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 35 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. domnívá se, že zásady Dobrovolného 
evropského rámce kvality by se měly 
využít k lepšímu vymezení povinných 
kritérií kvality pro využití v případě 

vypouští se
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zrevidovaných pravidel pro veřejné 
zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 35 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. domnívá se, že zásady Dobrovolného 
evropského rámce kvality by se měly 
využít k lepšímu vymezení povinných
kritérií kvality pro využití v případě 
zrevidovaných pravidel pro veřejné 
zakázky;

35. domnívá se, že zásady Dobrovolného 
evropského rámce kvality by se měly 
využít k lepšímu vymezení dobrovolných
kritérií kvality pro využití v případě 
zrevidovaných pravidel pro veřejné 
zakázky;

Or. de

Pozměňovací návrh 279
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 35 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. domnívá se, že zásady Dobrovolného 
evropského rámce kvality by se měly 
využít k lepšímu vymezení povinných
kritérií kvality pro využití v případě 
zrevidovaných pravidel pro veřejné 
zakázky;

35. domnívá se, že zásady Dobrovolného 
evropského rámce kvality by se měly 
využít k lepšímu vymezení kritérií kvality 
pro využití v případě zrevidovaných 
pravidel pro veřejné zakázky;

Or. it
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Pozměňovací návrh 280
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 35 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. domnívá se, že zásady Dobrovolného 
evropského rámce kvality by se měly
využít k lepšímu vymezení povinných 
kritérií kvality pro využití v případě 
zrevidovaných pravidel pro veřejné 
zakázky;

35. domnívá se, že zásady Dobrovolného 
evropského rámce kvality by se mohly
využít k lepšímu vymezení povinných 
kritérií kvality pro využití v případě 
zrevidovaných pravidel pro veřejné 
zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 35 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. domnívá se, že zásady Dobrovolného 
evropského rámce kvality by se měly 
využít k lepšímu vymezení povinných 
kritérií kvality pro využití v případě 
zrevidovaných pravidel pro veřejné 
zakázky;

35. domnívá se, že zásady Dobrovolného 
evropského rámce kvality a výplata podle 
tarifních smluv v daném místě obvyklých 
(„dodržování tarifu“) by se měly využít k 
lepšímu vymezení povinných kritérií 
kvality pro využití v případě 
zrevidovaných pravidel pro veřejné 
zakázky;

Or. de

Pozměňovací návrh 282
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 36 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. navrhuje, aby byl v Dobrovolném 
evropském ramci kvality doplněn odkaz o 
financování a statusu poskytovatele 
služeb;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 36 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. navrhuje, aby byl v Dobrovolném 
evropském rámci kvality doplněn odkaz o 
financování a statusu poskytovatele 
služeb;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 36 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. navrhuje, aby byl v Dobrovolném 
evropském ramci kvality doplněn odkaz o 
financování a statusu poskytovatele 
služeb;

36. navrhuje další zdokonalení 
Dobrovolného evropského rámce kvality;

Or. en
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Pozměňovací návrh 285
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 37 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a 
vládám členských států a kandidátských 
zemí a Výboru regionů.

37. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě, Komisi, vládám 
a parlamentům členských států a 
kandidátských zemí, Výboru regionů a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru.

Or. en


