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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o budúcnosti sociálnych služieb vo verejnom záujme
(2009/2222(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 2 a článok 3 ods. 2, a na 
Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej články 9, 14, 106, 151, 153 ods. 1 písm. 
j) a k), 159, 160 a jej protokol č. 26,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej článok 361,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007 z 23. októbra 
2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 
2006 o službách na vnútornom trhu, najmä na jej článok 1 ods. 33,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1098/2008/ES z 22. októbra 
2008 o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010)4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Implementácia Lisabonského programu 
Spoločenstva: Verejnoprospešné sociálne služby v Európskej únii (KOM(2006)177 v 
konečnom znení) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie o 
verejnoprospešných sociálnych službách v Európskej únii (SEK(2006)0516), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Služby všeobecného záujmu vrátane 
sociálnych služieb všeobecného záujmu: nový európsky záväzok (KOM(2007)0725),

– so zreteľom na pracovný dokumenty útvarov Komisie s názvom „Najčastejšie otázky v 
súvislosti s rozhodnutím Komisie z 28. novembra 2005 o uplatňovaní článku 86 ods. 2 
Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme pre určité 
podniky poverené poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a rámca 
Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme“ 
(SEK(2007)1516) a „Najčastejšie otázky v súvislosti s uplatňovaním pravidiel verejného 
obstarávania na sociálne služby všeobecného záujmu“ (SEK(2007)1514),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020) a na svoje uznesenie 
zo 16. júna 2010 k uvedenému oznámeniu5,

– so zreteľom na prvú dvojročnú správu Komisie o sociálnych službách všeobecného 
záujmu (SEK(2008)2179) a jej druhú dvojročnú správu o sociálnych službách 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007.
3 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36 – 68.
4 Ú. v. EÚ L 298, 7.11.2008, s. 20 – 29.
5 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0223.
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všeobecného záujmu (SEK(2010)1284)1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu – Pre 
vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo (KOM(2010)0608),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Na ceste k lepšie fungujúcemu jednotnému 
trhu služieb – vychádzajúc z výsledkov procesu vzájomného hodnotenia ustanoveného v 
smernici o službách (KOM(2011)0020) a na sprievodný pracovný dokument útvarov 
Komisie (SEK(2011)0102) o procese vzájomného hodnotenia ustanoveného v smernici o 
službách, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Ročný prieskum rastu: ďalší pokrok v rámci 
komplexnej reakcie EÚ na krízu (KOM(2011)0011 v konečnom znení),

– so zreteľom na vyhlásenie komisára Andora o sociálnych ustanoveniach Lisabonskej 
zmluvy2,

– so zreteľom na Montiho správu z 9. mája 2010 s názvom Nová stratégia pre jednotný trh 
k službám európskeho hospodárstva a spoločnosti3,

– so zreteľom na Montiho správu o uplatňovaní pravidiel Spoločenstva na sociálne služby 
vo verejnom záujme, ktorú pripravil Výbor pre sociálnu ochranu v roku 20084,– so 
zreteľom na správu s názvom Dobrovoľný európsky rámec kvality pre sociálne služby, 
ktorú pripravil Výbor pre sociálnu ochranu v roku 20105,

– so zreteľom na Spoločnú správu o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení, ktorú pripravil 
Výbor pre sociálnu ochranu v roku 20106,

– so zreteľom na závery a odporúčania fór o sociálnych službách vo verejnom záujme, ktoré 
sa konali v Lisabone v septembri 2007, v Paríži v októbri 2008 a v Bruseli v októbri 
20107,

– so zreteľom na závery zasadnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a 
ochranu spotrebiteľov (EPSCO) zo 16. a 17. decembra 2008, z 8. a 9. júna 2009 a 6. a 7. 
decembra 20108,

                                               
1 Pracovný dokument útvarov Komisie priložený k textu COM(2008)0418 – Dvojročná správa o sociálnych 
službách všeobecného záujmu.
2 Rozprava v pléne, streda 6. októbra 2010 v Bruseli, bod č. 13 – Sociálne ustanovenia Lisabonskej zmluvy 
(rozprava), vyhlásenie, ktoré predniesol člen Komisie László Andor.
3 Správa Maria Montiho predsedovi Európskej komisie, 9. mája 2010.
4 Závery Rady EÚ, 16062/08, ADDI, 20. novembra 2008.
5 SPC/2010/10/8 v konečnom znení.
6 Rada EÚ, 6500/10, 15. februára 2010.
7 1. fórum o sociálnych službách verejného záujmu – 17. septembra 2007, portugalské predsedníctvo;
  2. fórum o sociálnych službách verejného záujmu (SSGI) – 28. a 29. októbra 2008, francúzske predsedníctvo;
  3. fórum o sociálnych službách verejného záujmu (SSGI) – 26. a 27. októbra, Brusel, belgické predsedníctvo.
8 Rada EÚ, tlačová správa (Press 358), 2916. zasadnutie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a 
spotrebiteľské záležitosti, Brusel, 16. a 17. decembra 2008.
Rada EÚ, tlačová správa 9721/2/09 REV 2 (Press 124), 2947. zasadnutie Rady pre zamestnanosť, sociálnu 
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– so zreteľom na tieto rozsudky Súdneho dvora Európskej únie:
– vec C-295/05 (Tragsa) z 19. apríla 2007,
– vec C-532/03 (Komisia/Írsko) (írske služby pohotovostnej prepravy) z 18. decembra 

2007,
– vec C-324/07 (Coditel Brabant) z 13. novembra 2008,
– vec C-480/06 (Komisia/Nemecko) (služby mesta Hamburg) z 9. júna 2009,
– vec C-206/08 (Eurawasser) z 10. septembra 2009,
– vec C-573/07 (Sea s.r.l.) z 9. októbra 2009,
– vec C-196/08 (Acoset) z 15. októbra 2009,
– vec C-275/08 (Komisia/Nemecko) (Datenzentrale Baden-Württemberg) z 15. októbra 

2009,
–vec C-451/08 (Helmut Müller) z 25. marca 2010,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. decembra 2006 k oznámeniu Komisie s 
názvom Implementácia Lisabonského programu Spoločenstva: Verejnoprospešné sociálne 
služby v Európskej únii1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2006 o európskom sociálnom modeli 
budúcnosti2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2006 o bielej knihe Komisie o službách 
všeobecného záujmu3,

– so zreteľom na uznesenie zo 14. marca 2007 o verejnoprospešných sociálnych službách v 
Európskej únii4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2008 o podpore sociálneho začleňovania a 
boji proti chudobe, najmä chudobe detí, v Európskej únii5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2009 o sociálnom hospodárstve6,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o aktívnom začleňovaní ľudí vylúčených 
z trhu práce7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2010 o novom vývoji v oblasti verejného 
obstarávania8,

– so zreteľom na výsledky prieskumov kvality života z roku 2003 a 2007, ktoré uskutočnila 

                                                                                                                                                  
politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, Luxembourg, 8. – 9. júna 2009.
Rada EÚ, tlačová správa 17323/1/10 REV (Press 331PR CO 43), 3053. zasadnutie Rady pre zamestnanosť, 
sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, Brusel, 6. a 7. decembra 2010, Sociálne služby verejného 
záujmu, s. 18.
1 Stanovisko CdR 181/2006 fin ku KOM(2006)0177.
2 Prijaté texty, P6_TA(2006)0340.
3 Prijaté texty, T6-0380/2006.
4 Prijaté texty, P6_TA(2007)0070.
5 Prijaté texty, P6_TA(2008)0467.
6 Prijaté texty, P6_TA(2009)0062.
7 Prijaté texty, P6_TA(2009)0371.
8 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0173.
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Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)1,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
hospodárske a menové veci, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre 
regionálny rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2011),

A. keďže zmluvy potvrdzujú cieľ členských štátov – neustále zlepšovanie životných a 
pracovných podmienok, a cieľ Únie – prosperitu jej národov, ktorú treba dosiahnuť 
trvalým rozvojom Európy na základe vyváženého hospodárskeho rastu, sociálneho 
trhového hospodárstva s vysokou konkurencieschopnosťou, zameraného na dosiahnutie 
plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, ochranu a zlepšovanie životného prostredia, 
boj proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, podporu sociálnej spravodlivosti a 
ochrany, rovnosť žien a mužov, solidaritu medzi generáciami a ochranu práv dieťaťa,

B. keďže článok 14 ZFEÚ a jej protokol 26 sa týkajú konkrétne služieb všeobecného záujmu 
(SVZ), ktoré zahrnujú aj sociálne služby vo verejnom záujme (SSVZ) hospodárskeho i 
nehospodárskeho charakteru; keďže je potvrdené, že vnútroštátne, regionálne a miestne 
orgány majú základnú úlohu a rozsiahle právomoci pri poskytovaní, prevádzkovaní a 
organizovaní služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) a že zmluvy nemajú 
vplyv na právomoci členských štátov poskytovať, prevádzkovať a organizovať služby 
všeobecného záujmu nehospodárskeho charakteru,

C. keďže poskytovanie všeobecne dostupných, vysokokvalitných, prístupných a cenovo 
dostupných SSVZ možno teda považovať za základný pilier európskeho sociálneho 
modelu a za základ kvalitného života a dosiahnutia hospodárskych cieľov EÚ,

D. keďže článok 4 ods. 2 a článok 5 ods. 3 ZEÚ sa týkajú subsidiarity na miestnej úrovni, 
formálne sa tým uznávajú regionálne a miestne samosprávy a priznáva sa im 
významnejšia úloha,

1. domnieva sa, že SSVZ a ich užívateľov možno okrem vlastností spoločných so SVZ 
charakterizovať aj niekoľkými osobitnými vlastnosťami; do SSVZ patria okrem 
zdravotných služieb aj všeobecne dostupné služby, vyplývajúce zo zákona i doplnkové, 
poskytované priamo osobe, ktoré plnia preventívnu úlohu i úlohu sociálnej súdržnosti a 
sociálneho začleňovania a konkretizujú základné sociálne práva;

2. zdôrazňuje, že prístup k SSVZ musí byť všeobecný a nezávislý od majetku alebo príjmu a 
že tieto služby sú určené nielen pre ohrozených užívateľov;

3. podporuje odporúčania z Montiho správy, aby služby širokopásmového internetu a 
bankové služby patrili medzi nové všeobecné služby, čo by sa malo potvrdiť európskymi 
právnymi predpismi;

4. zdôrazňuje skutočnosť, že SSVZ sú významným hospodárskym prínosom v oblasti 
pracovných miest, hospodárskej aktivity a kúpnej sily – v druhej dvojročnej správe 

                                               
1 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.
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Komisie sa uvádza, že sektor zdravotných a sociálnych služieb predstavuje 5 % 
hospodárskej produkcie a zamestnáva 21,4 milióna ľudí – a že najmä MSP sú závislé od 
vysokej kvality SSVZ;

5. zdôrazňuje, že miestne orgány hrajú významnú úlohu pri vymedzovaní, financovaní, 
poskytovaní a prideľovaní SSVZ: odhaduje sa, že sektor miestnych a regionálnych 
samospráv predstavuje 15,9 % HDP EÚ-27, pričom len podiel miestnych samospráv je 
12,9 % a ich výdavky na sociálnu ochranu 3 % (378,1 miliardy EUR);

6. zdôrazňuje, že primárnou úlohou SSVZ je dosiahnuť ciele sociálnej politiky a 
konkretizovať sociálne práva jednotlivcov a skupín a že SSVZ sú často integrálnou 
súčasťou systémov sociálneho zabezpečenia; poukazuje na to, že prieskumy kvality 
života, ktoré uskutočnila nadácia Eurofound1, potvrdili, že jeden z najdôležitejších 
spôsobov zvyšovania kvality života obyvateľstva, ktorý zabezpečuje plné začlenenie do 
spoločnosti a sociálnu a územnú súdržnosť, je poskytovanie a rozvoj SVZ vrátane SSVZ;

7. domnieva sa, že podľa skúseností cieľ maximalizácie zisku komerčných poskytovateľov 
SSVZ je v rozpore so zásadami a cieľmi SSVZ;

8. zdôrazňuje, že vnútroštátne a miestne orgány, ktoré sú zapojené do poskytovania SSVZ 
alebo nimi niekoho poverujú, potrebujú pre tieto služby a finančné náklady jasný právny 
základ, a že hoci informačné a vysvetľovacie služby, ktoré vytvorila Komisia, sú veľmi 
dôležité, nie sú postačujúce a nechránia poskytovateľov SSVZ pred právnymi 
problémami;

9. domnieva sa, že nie je efektívne ani demokraticky akceptovateľné očakávať, aby ESD 
naďalej rozhodovalo veciach, ktoré by mali byť objasnené v právnych predpisoch;

10. zdôrazňuje, že SSVZ sú nenahraditeľnou investíciou do budúcnosti Európy a že v 
dôsledku hospodárskej a bankovej krízy i úsporných vládnych programov sú pod tvrdým 
tlakom, výsledkom čoho je ešte vyšší dopyt po týchto službách;

11. domnieva sa, že zásada solidarity a posilňovanie Európskej únie si vyžadujú, aby sa kríza 
s rastom nezamestnanosti a chudoby riešila prostredníctvom výrazne zvýšeného rozpočtu 
EÚ, posilnených štrukturálnych fondov, najmä Európskeho sociálneho fondu, a novej 
Európskej dlhovej agentúry;

12. je presvedčený, že poskytovanie kvalitných SSVZ si od vlád členských štátov vyžaduje 
zabezpečenie finančného rámca pre SSVZ, ktorý zaručí kontinuitu poskytovania služieb a 
stabilné financovanie, ako aj slušné príjmy, slušné pracovné podmienky a odbornú 
prípravu pre poskytovateľov služieb;

13. domnieva sa, že členské štáty potrebujú na zachovanie poskytovania kvalitných SSVZ 
nové zdroje príjmov, ako je napr. daň z finančných transakcií;

14. je presvedčený, že v Európe existuje široká zhoda v tom, že SSVZ majú základný význam 

                                               
1 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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pre dobré životné podmienky našich obyvateľov a efektívne hospodárstvo, neexistuje však 
zhoda medzi Komisiou a Radou o uplatňovaní praktických opatrení na prekonanie 
identifikovaných prekážok pri poskytovaní a rozvoji SSVZ;

15. zdôrazňuje skutočnosť, že členské štáty a miestne orgány musia mať možnosť slobodne 
rozhodovať o spôsobe financovania a poskytovania SSVZ, priamo alebo inak, pričom 
použijú všetky dostupné nástroje, aby zabezpečili, že pravidlá jednotného trhu 
nezapríčinia oslabenie cieľov Únie v sociálnej oblasti, a súčasne budú podporovať 
prostredie, ktoré pri poskytovaní služieb napomáha kvalitu, dostupnosť a efektívnosť;

16. žiada prijatie právnych predpisov EÚ, ktoré umožnia nadnárodnú spoluprácu vzájomných 
spoločností, združení a nadácií;

17. žiada objasnenie základných zásad kontroly štátnej pomoci, ako aj preskúmanie kritérií na 
výpočet náhrad za verejné služby;

18. žiada, aby sa reakcia Montiho-Kroesa vo veci Altmark rozšírila s cieľom zjednodušiť 
pravidlá, zlepšiť flexibilitu pri ich uplatňovaní a rozšíriť odchýlky; dolná hranica za 
trojročný cyklus by sa mala zvýšiť aspoň na 500 000 EUR;

19. požaduje reformu kritérií klasifikácie ekonomických a neekonomických SSVZ v rámci 
súčasných právnych predpisov EÚ;

20. zdôrazňuje, že pravidlá verejného obstarávania treba zjednodušiť a urobiť flexibilnejšími, 
aby bolo možné plniť úlohy v oblasti verejnej služby;

21. vyzýva Komisiu, aby formálne uznala ďalšie možnosti výberu poskytovateľov služieb, 
ako sú „interná metóda“ a metóda „povolenia na vykonávanie služby“, a aby explicitne 
priznala rovnakú hodnotu všetkým alternatívam zmlúv a financovania SSVZ; žiada 
rozšírenie internej metódy tak, aby zahrnula poskytovateľov služieb, ktorí spĺňajú 
špecifické kritériá všeobecného záujmu; 

22. podporuje normatívne zakotvenie praktickej „internej“ možnosti predkladania ponuky na 
poskytovanie SSVZ, založenej na modeli revidovaného nariadenia 1370/2007 o službách 
vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorá by zabezpečila, že 
každý príslušný miestny orgán môže rozhodnúť, či bude sám poskytovať služby vo 
verejnom záujme, alebo uzavrie zmluvu o službách vo verejnom záujme so samostatným 
právnym subjektom, v ktorom vykonáva príslušný orgán kontrolu podobnú kontrole, akú 
vykonáva nad vlastnými oddeleniami;

23. je presvedčený, že miestne orgány musia byť zapojené do prebiehajúceho procesu „zdola 
nahor“ v oblasti dôkladnej revízie pravidiel verejného obstarávania, aby sa zabránilo 
nezrovnalostiam medzi pravidlami a spôsobmi organizácie v teréne;

24. žiada opätovné vymedzenie pojmu „ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“ s cieľom, aby sa 
vnútroštátne a miestne sociálne a kvalitatívne kritériá na poskytovanie SSVZ stali 
záväznou požiadavkou v zmluvách verejného obstarávania vrátane subdodávok;

25. zdôrazňuje, že problémy, ktoré identifikovali poskytovatelia SSVZ, treba bezodkladne 
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riešiť;

26. žiada, aby program reforiem zahŕňal adaptáciu a objasnenie právnych predpisov na 
európskej úrovni s cieľom podporiť špecifický charakter SSVZ;

27. domnieva sa, že Výbor pre sociálnu ochranu významne prispel k pochopeniu úlohy SSVZ, 
ale nie je dostatočne reprezentatívny alebo transparentný, aby mohol viesť reformný 
program;

28. navrhuje vytvoriť mnohostrannú pracovnú skupinu na vysokej úrovni – na začiatok s 
dvojročným mandátom – ktorá bude otvorená, flexibilná a transparentná a ktorej úlohou 
bude presadzovať vykonávanie politických iniciatív uvedených v tejto správe, v 
odporúčaniach 3. fóra, v druhej dvojročnej správe Komisie, v správach SPC a v ďalších 
relevantných návrhoch; iniciovať preskúmanie všetkých pravidiel, najmä v oblasti štátnej 
pomoci a verejného obstarávania, ktoré sa týkajú SSVZ, a posúdiť, ako ich treba zmeniť, 
aby rešpektovali a podporovali úlohu členských štátov pri vymedzovaní a poskytovaní 
SSVZ, pričom sa vezme do úvahy súčasné preskúmanie pravidiel, ktoré robí Komisia;

29. predpokladá, že navrhovaná pracovná skupina by v rámci svojho mandátu posudzovala aj 
inovácie ako európske stredisko pre zdroje v oblasti SSVZ, register SSVZ členských 
štátov, pilotný program starostlivosti o starších ľudí a akčné programy na základe 
európskeho dobrovoľného rámca kvality;

30. žiada, aby 4. európske fórum o SSVZ, ktoré organizuje Výbor pre zamestnanosť 
a sociálne veci Európskeho parlamentu, pokračovalo v iniciatíve Ferreirovej správy z roku 
2007 a preskúmalo pokrok v reforme a aby pracovná skupina predložila 4. fóru správu o 
pokroku, v ktorej uvedie údaje o kontinuite, smerovaní a význame;

31. naliehavo požaduje, aby pracovnú skupinu riadilo GR Komisie pre sociálne veci; aby 
členmi boli aj GR pre hospodársku súťaž, GR pre jednotný trh, GR pre životné prostredie 
a GR SANCO, Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské 
záležitosti (EPSCO), sociálni partneri a organizácie občianskej spoločnosti aktívne v 
SSVZ; že vzhľadom na svoj demokratický mandát musí byť zapojený centrálne aj 
Parlament a Výbor regiónov a že musia byť zapojené aj podniky sociálneho hospodárstva 
a zúčastnené strany vrátane dobrovoľníckych združení, ako aj miestne orgány;

32. víta dobrovoľný rámec kvality, trvá však na tom, že uplatňovanie zásad sa musí 
kontrolovať podľa navrhnutých kvalitatívnych kritérií a do procesu musia byť začlenené 
zúčastnené strany;

33. naliehavo žiada členské štáty, aby využili dobrovoľný rámec kvality pri návrhu systémov 
potvrdzovania kvality a kontroly a aby sa dobrovoľný rámec kvality vyhodnocoval vo 
vzťahu k Charte základných práv a Protokolu 26 ZFEÚ;

34. zdôrazňuje, že na poskytovanie kvalitných sociálnych služieb sú dobré, stabilné pracovné 
podmienky a kvalitná odborná príprava nevyhnutné;

35. domnieva sa, že zásady dobrovoľného rámca kvality (DRK) by sa mali použiť na 
vymedzenie záväzných kritérií kvality, ktoré sa budú uplatňovať v revidovaných 
pravidlách verejného obstarávania;
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36. navrhuje, aby sa v dobrovoľnom rámci kvality doplnili chýbajúce ustanovenia o 
financovaní a postavení poskytovateľa služieb;

37. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a 
vládam členských štátov a kandidátskych krajín a Výboru regiónov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Od roku 2007, keď sa Hasse Ferreira vo svojej správe zaoberal otázkou sociálnych služieb vo 
verejnom záujme (SSVZ), sa situácia vo svete zmenila. Po prvé, koncom toho roku 
jednoznačne zlyhal hospodársky model miernej regulácie, ktorý sa po mnohé roky snažili 
presadzovať Komisia a Rada. Po druhé, čo je pozitívnejšie, je tu Lisabonská zmluva s novým 
regulačným a politickým prostredím na podporu a rozvoj SSVZ. SSVZ sú základnými 
sociálnymi a ekonomickými piliermi našej spoločnosti. Je potrebné nájsť prostriedky na ich 
adekvátne financovanie. Táto správa určuje spôsoby, ako možno progresívne a rozhodne 
riešiť problémy poskytovateľov a užívateľov SSVZ. Predovšetkým je veľmi dôležité 
ustanoviť špecializovaný oficiálny orgán, budovaný zdola nahor a so zapojením všetkých 
zúčastnených strán, ktorý identifikuje a vykoná potrebné reformy.

Hospodárska kríza
Kríza priniesla obrovské hospodárske a sociálne straty vrátane hospodárskej stagnácie, 
veľkého nárastu nezamestnanosti a chudoby. V niektorých členských štátoch dosiahli dlhy a 
rozpočtové deficity krízovú úroveň zoštátnením súkromných záväzkov bánk. Rozpočtové 
tlaky, ktoré táto situácia vyvolala, prinášajú obrovské napätie vo financovaní SSVZ a 
pridávajú sa k tlaku na tieto služby zapríčinenému neoliberálnym hospodárskym modelom, 
ktorý považuje uvedené služby za dobrovoľné nadštandardné služby. Zvyšujú sa tým 
dlhodobé obavy poskytovateľov SSVZ a občanov aj v súvislosti s obmedzeniami 
spôsobenými tým, ako Komisia interpretuje zmluvy, pokiaľ ide o financovanie a 
poskytovanie SSVZ.

Súčasnou politikou Rady a Komisie je dôraz na fiškálnu konsolidáciu – obnovu kritérií dlhu a 
rozpočtového deficitu Paktu o stabilite a raste, hoci kríza odhalila absolútne neadekvátny 
charakter tohto paktu ako opatrenia na zdravé fungovanie hospodárstva. Diskusia o riešení 
týchto problémov je aj o tom, ako zachránime európsky sociálny model pred zásadným 
poškodením. Hľadanie správnej kombinácie pre každý členský štát, pokiaľ ide o výdavky na 
SVZ, zdanenie a stimuly na pomoc udržateľného rastu našich ekonomík, a tým umožniť 
zníženie dlhu a deficitov na zvládnuteľnú mieru v prijateľnom čase, sa odložilo v prospech 
nepremysleného ideologického programu. Dôležitá úloha, ktorú môžu SSVZ v súčasnosti 
zohrávať – ako záchranná sieť i ako podpora rastu – sa doteraz do značnej miery ignoruje.

Lisabonská zmluva
Nový regulačný a politický potenciál Lisabonskej zmluvy, ak sa rozumne využije, by však 
mohol pomôcť obnoviť tento základný prvok európskeho sociálneho modelu. Reakciou na 
krízu by mohla byť príležitosť na prijatie obnoveného politického záväzku o sociálnej a 
hospodárskej úlohe univerzálnych SSVZ.

Ustanovenia novej zmluvy (článok 3.3 a 9 ZFEÚ) nám umožňujú rozvíjať moderné sociálne 
trhové hospodárstvo. V článku 14 ZFEÚ sa potvrdzuje, že služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu (SVHZ) sú neoddeliteľnou súčasťou európskeho sociálneho modelu. V Protokole 26 
sú jasne stanovené úlohy členských štátov pri poskytovaní takýchto služieb, kým Charta 
základných práv Európskej únie priznáva občanom právo na prístup k SVHZ.

Táto správa určuje spôsoby, ako možno progresívne a rozhodne riešiť problémy 
poskytovateľov a užívateľov SSVZ. Určuje právne predpisy a politiku, ktoré by bolo možné 
vytvoriť s cieľom zabezpečiť sociálne služby vo verejnom záujme (SSVZ), hospodárske i 
nehospodárske, umožniť, aby plnili svoju normálnu úlohu a zároveň by nám pomohli dostať 
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sa z krízy, prispeli by k plneniu sociálnej a hospodárskej stratégie 2020, ako ju stanovila 
Európska rada pre sociálne veci v decembri 2010.

Sociálna úloha SSVZ
Sociálne služby vo verejnom záujme (SSVZ) patria medzi služby všeobecného záujmu (SVZ) 
a podľa prevládajúcich interpretácií sa niekedy nesprávne zaraďujú do kategórie 
„hospodárskych“ služieb. SSVZ a ich užívateľov možno okrem rysov spoločných so SVZ 
charakterizovať aj niekoľkými osobitnými vlastnosťami. Do SSVZ patria okrem zdravotných 
služieb aj všeobecne dostupné služby, vyplývajúce zo zákona i doplnkové, poskytované 
priamo osobe, ktoré plnia preventívnu úlohu i úlohu sociálnej súdržnosti a sociálneho 
začleňovania a konkretizujú základné sociálne práva.

Vysokokvalitné univerzálne služby, ako sú zdravotné služby, vzdelávanie a starostlivosť o 
dieťa, a základné sieťové služby, ako sú doprava, dodávka energií a telekomunikácie, 
zabezpečujú zdravú, aktívnu, kompaktnú a inkluzívnu spoločnosť a sú dôležité aj pre vyšší 
stupeň účasti na pracovnom trhu a pre rozvoj konkurencieschopného sociálneho trhového 
hospodárstva.

Hospodárska úloha SSVZ
SSVZ sú ako celok významným hospodárskym prínosom v oblasti pracovných miest, 
hospodárskej aktivity a kúpnej sily. Komisia v druhej dvojročnej správe o SSVZ uvádza, že 
zdravotné a sociálne služby sa podieľajú na hospodárskej produkcii piatimi percentami a 
zamestnávajú okolo 21,4 milióna ľudí.

CEEP (Európske stredisko podnikov s verejnou účasťou a podnikov všeobecného 
hospodárskeho záujmu)1 odhaduje, že poskytovatelia služieb všeobecného záujmu (SVZ) v 
EÚ priamo prispievajú 26 percentami (2 412 miliárd EUR) HDP EÚ a zamestnávajú 64 
miliónov ľudí, z čoho jedna tretina je zamestnaná v zdravotných a sociálnych službách.

Výskum nadácie Eurofound v prieskumoch kvality života uvádza2, že jeden z najdôležitejších 
spôsobov zvyšovania kvality života obyvateľstva, ktorý zabezpečuje plné začlenenie sa do 
spoločnosti a poskytuje sociálnu a územnú súdržnosť, je zabezpečovanie a rozvoj SVZ/SSVZ, 
ktoré poskytujú štátne orgány alebo agentúry, miestne orgány alebo podniky sociálneho 
hospodárstva a subjekty, ako sú vzájomné spolky, družstvá a dobrovoľnícke organizácie.

Financovanie
Solidárny prístup communautaire, výrazne posilnený rozpočet EÚ na pomoc slabším 
hospodárstvam, väčšia úloha Európskej investičnej banky a Európska dlhová agentúra, ktorá 
bude stabilizovať náklady na dlh, by zabezpečili rýchlejšie ozdravenie a posilnenie Európskej 
únie v čase nárastu odstredivých síl, ktoré oslabujú Úniu. Celoeurópska daň maximálne 0,5 % 
za finančné transakcie, ktorú podporuje Berèsova správa, by priniesla 200 mld EUR ročne.

INICIATÍVA ZA URÝCHLENIE REFORMY
Verejné orgány, ktoré sa zúčastňujú na poskytovaní SSVZ alebo vydávajú oprávnenie na ich 
                                               
1 CEEP: Mapping of the Public services (Mapovanie verejných služieb):
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
2 Eurofound – Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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poskytovanie, potrebujú pre oblasť týchto služieb a príslušných výdavkov jasný právny 
základ. Služba Komisie, ktorá poskytuje informácie a objasnenie, je pre poskytovateľov 
veľmi dôležitá a zdokonalenie týchto služieb by bolo vítané. Objasnenia Komisie však 
neodstránili právnu neistotu. O týchto záležitostiach, ktoré by mala riešiť legislatíva, musí 
rozhodovať ESD. Z demokratického hľadiska ani z hľadiska efektívneho prijímania 
rozhodnutí to nie je uspokojivé.
Dobrovoľnícke organizácie a podniky sociálneho hospodárstva s nízkym objemom zdrojov a 
riadiacich štruktúr, ktoré poskytujú SSVZ, sa môžu v dôsledku byrokratických požiadaviek v 
oblasti verejného obstarávania a pravidiel o štátnej pomoci dostať do platobnej neschopnosti. 
Výsledkom je zníženie ich kapacity a ochoty miestnych orgánov využívať takéto organizácie 
na poskytovanie služieb a zavádzanie inovatívnych služieb.

Dôležitou úlohou je navrhnúť a vypracovať bezpečný a flexibilný rámec pre SSVZ, s 
použitím nástrojov, ktoré máme k dispozícii, s cieľom zabezpečiť, aby pravidlá určené na 
reguláciu komerčných podnikov viac podporovali než brzdili sociálne ciele Únie. 

Spravodajca zastáva názor, že balík reforiem by mal zahŕňať rámcové nariadenie pre oblasť 
SVHZ1 a využiť článok 14 ZFEÚ s cieľom vymedziť služby všeobecného záujmu a ohraničiť 
vplyv pravidiel jednotného trhu. Nariadenie by mohlo odlíšiť hospodárske a nehospodárske 
SVZ a posilniť a objasniť všeobecné zásady a spoločné podmienky úspešného fungovania 
týchto služieb. V dôsledku politickej zostavy Rady a Komisie však nie je pravdepodobné, že 
by boli v blízkej budúcnosti prijaté takéto právne predpisy, a riešenie je potrebné teraz.

Táto správa načrtáva reformný program, ktorý rieši ťažkosti spôsobené pravidlami verejného 
obstarávania a štátnej pomoci v oblasti poskytovania SSVZ, ako aj ďalšie otázky, a prináša 
návrhy, ako môžu vnútroštátne i miestne orgány dosiahnuť flexibilný prístup pri financovaní 
SSVZ a prispievaní na tieto služby, a to aj v prípade interných služieb. Reformy by mali 
okrem iného riešiť: úlohu podnikov sociálneho hospodárstva, subjektov a dobrovoľníckych 
organizácií v poskytovaní SSVZ; definovať ako záväzné dodržiavanie vnútroštátnych a 
miestnych sociálnych a kvalitatívnych kritérií v zmluvách o verejnom obstarávaní vrátane 
využitia subdodávok; riešiť otázku fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti pri poskytovaní 
SSVZ; štatút EÚ, ktorý umožní vzájomným spoločnostiam fungovať na nadnárodnej úrovni.

Mnohostranná pracovná skupina
Ambiciózny reformný program pre SSVZ potrebuje predovšetkým oficiálny rámec zameraný 
na presadzovanie potrebných reforiem. V tejto správe sa navrhuje vytvorenie mnohostrannej 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni, ktorá má podporu aj v odporúčaniach 3. dvojročného 
fóra o SSVZ. Pracovná skupina bude mať za úlohu hľadať široký konsenzus pre rôzne návrhy 
vrátane návrhov Európskeho parlamentu, Komisie, SPC, sociálnych partnerov a zástupcov 
poskytovateľov a užívateľov; určiť právne a politické úpravy potrebné na vytvorenie noriem 
vysokej kvality a právnej istoty nevyhnutnej na plné vykonávanie sociálnej a hospodárskej 
úlohy, ktorú môžu SSVZ plniť v európskej spoločnosti. Jej členmi budú vyššie uvedené 
organizácie, viesť by ju malo GR pre sociálne veci a medzi členov by mali ďalej patriť GR 
pre hospodársku súťaž, GR pre jednotný trh, GR pre životné prostredie a DG SANCO. Na 
začiatok bude mať dvojročný mandát, s cieľom pripraviť správu o pokroku na 4. dvojročné 
fórum o SSVZ, ktoré je takisto navrhnuté v tejto správe. 
___________________________

1 Skupina Pokrokovej aliancie socialistov a demokratov – návrh nariadenia o SVHZ: 
proinsias.derossa@europarl.europa.eu.
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Navrhovaná pracovná skupina by mala posúdiť aj ďalšiu myšlienku, ktorú predkladá 
UNIOPSS1 – navrhuje zriadenie Európskeho centra zdrojov pre SSVZ. Mohol by to byť 
technický referenčný článok medzi členskými štátmi, Komisiou a občianskou spoločnosťou 
na úrovni EÚ. Mohla by presadzovať účinný európsky právny rámec, podporovať 
investovanie a výmenu najlepších postupov, zhromažďovať štatistické údaje a pripravovať 
porovnávacie štúdie. Konzultovalo by sa s ňou v prípade každej iniciatívy s vplyvom na 
SSVZ. Montiho správa o dobudovaní jednotného trhu (2010) uvádza, že SVZ majú dôležitú 
hospodársku i sociálnu úlohu, a dochádza k záveru, že je potrebné nové univerzálne právo na 
široký prístup k bankovým službám. V súvislosti s tým, ako aj v súvislosti s obavami o vplyve 
právnych predpisov pre jednotný trh na SSVZ, je potrebné prijať právnu úpravu. 

Európske dobrovoľné normy kvality
Občania majú právo na prístup k SSVZ vysokej kvality. V tejto oblasti sa už veľa urobilo, a to 
aj zo strany občianskej spoločnosti, a blížime sa k prijatiu európskeho dobrovoľného rámca 
kvality (DRK). DRK má však medzery, ktoré sa táto správa snaží riešiť. Pre kvalitu je 
najdôležitejšie: rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a základných práv; služby musia byť 
participatívne; užívatelia musia mať možnosť sami sa rozhodnúť; služby musia byť súhrnné a 
nepretržité; musia sa poskytovať v spolupráci s komunitou a ďalšími subjektmi; musia ich 
poskytovať kvalifikovaní odborníci v dôstojnom zamestnaní a pracovných podmienkach;
služby musia byť riadené transparentným a zodpovedným spôsobom.

Záver
Existuje mnoho návrhov od organizácií EPSU a ETUC, od poskytovateľov služieb, ako je 
CEEP, od reprezentatívnych organizácií miestnych orgánov a repretentatívnych organizácií 
občianskej spoločnosti, napr. Solidar, European Social Network, Social Platform, REVES, 
BAGFW, AIM, MEPLF, Eurodiaconia, CEDAG, REIF a Eurocities. Starostlivo som posúdil 
všetky tieto názory. Všetky vychádzajú z ich skúseností a zaslúžia si, aby sa aktívne a 
seriózne, jednotlivo i celkovo posúdili, napr. navrhovanou pracovnou skupinou. 

Problémy, ktoré poskytovatelia a užívatelia opísali, si vyžadujú naliehavé riešenie, naši 
občania vzhľadom na hospodársku krízu a krízu zamestnanosti potrebujú viac než 
kedykoľvek predtým prístup k vysokokvalitným sociálnym službám vo verejnom záujme a 
naše ekonomiky i naša spoločnosť zas potrebujú výhody, ktoré takéto služby môžu priniesť. 

___________________________

1 UNIOPSS:http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf.
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