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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

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

Evropský parlament,

– 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 Listinu základních práv Evropské unie, zejména na článek 36 uvedeného 
aktu1,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 
23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici,2

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu, zejména čl. 1 odst. 3 této směrnice,3

– s ohledem na rozhodnutí č. 1098/2008/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. října 
2008 o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010),4

– s ohledem na sdělení Komise nazvané Provádění lisabonského programu Společenství: 
Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii (KOM (2006)177 v konečném znění) a 
doporovodný pracovní dokument útvarů Komise o sociálních službách obecného zájmu 
v Evropské unii (SEK(2006)0516),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané Služby obecného zájmu, včetně sociálních služeb 
obecného zájmu: nový evropský závazek (KOM(2007)0725),

– s ohledem na doporovodný pracovní dokument útvarů Komise nazvaný Často kladené 
otázky týkající se rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 
Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
poskytované podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, 
a Rámce Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby (SEK(2007)1516) a Často kladené otázky týkající se uplatňování pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek na sociální služby obecného zájmu (SEK(2007)1514),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění (KOM(2010)2020) a k usnesení z 16. června 2010 o tomto 
sdělení,5

– s ohledem na první dvouletou zprávu Komise o sociálních službách obecného zájmu 

                                               
1 Úř. věst. C 303, 14.12.2007, s. 1.
2 Úř. věst. L 315, 3.12.2007.
3 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36 až 68.
4 Úř. věst. L 298, 7.11.2008, s. 20 až 29.
5 Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2010)0223.
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(SEK(2008)2179) a její druhou dvouletou zprávu o sociálních službách obecného zájmu 
(SEK(2010)1284),1

– s ohledem na sdělení Komise s názvem Na cestě k aktu o jednotném trhu – Pro vysoce 
konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství (KOM(2010)0608),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem Cesta k lépe fungujícímu jednotnému trhu služeb 
vycházející z výsledků postupu vzájemného hodnocení podle směrnice o službách 
(KOM(2011)0020) a s ohledem na doprovodný pracovní dokument útvarů Komise 
(SEK(2011)0102) o procesu vzájemného hodnocení podle směrnice o službách, 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané Roční analýza růstu: postup v rámci ucelené reakce 
Evropské unie na krizi (KOM(2011)0011 v konečném znění),

– s ohledem na vyjádření komisaře Andora o ustanovení Lisabonské smlouvy v sociální 
oblasti,2

– s ohledem na Montiho zprávu z 9. května 2010 s názvem Nová strategie pro jednotný trh 
ve službách evropského hospodářství a společnosti,3

– s ohledem na zprávu o uplatnění pravidel Společenství na sociální služby obecného zájmu, 
kterou připravil Výbor pro sociální ochranu v roce 2008,4

– s ohledem na zprávu s názvem Dobrovolný evropský rámec pro zajišťování kvality 
v sociálních službách, kterou připravil Výbor pro sociální ochranu v roce 2010,5

– s ohledem na Společnou zprávu o sociální ochraně a sociální inkluzi 2010, kterou 
připravil Výbor pro sociální ochranu v roce 2010,6

– s ohledem na závěry a doporučení Fór o sociálních službách obecného zájmu, která se 
konala v Lisabonu v září 2007, v Paříži v říjnu 2008 a v Bruselu v říjnu 2010,7

– s ohledem na závěry zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele konaných ve dnech 16. a 17. prosince 2008, ve dnech 8. a 9. června a ve 
dnech 6. a 7. prosince 2010,8

                                               
1 Pracovní dokument útvarů Komise doprovázející KOM(2008)0418 – dvouletá zpráva o sociálních službách 
obecného zájmu.
2 Rozpravy v plénu, středa, 6. října 2010 – Brusel, bod 13,  Ustanovení Lisabonské smlouvy v sociální oblasti 
(rozprava), prohlášení László Andora, člena Komise.
3 Zpráva vypracovaná profesorem Mariem Montim pro předsedu Evropské komise, 9. května 2010.
4 Rada EU 16062/08, ADDI, 20. listopadu 2008.
5 SPC 2010/10/8 – v konečném znění.
6 Rada EU 6500/10, 15. únor.2010.
7 1. Fórum o sociálních službách obecného zájmu, 17. září 2007, Lisabon, portugalské předsednictví;
  2. Fórum o sociálních službách obecného zájmu, 28. a 29. října 2008, francouzské předsednictví
  3. Fórum o sociálních službách obecného zájmu, 26. a 27. října, Brusel, belgické předsednictví.
8 Rada EU, tisková zpráva (Presse 358), 2916. zasedání Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, 
zdraví a ochranu spotřebitele, Brusel, 16. a 17. prosince 2008. 
Rada EU, tisková zpráva 9721/2/09 REV 2 (Presse 124) 2947.zasedání Rady ve složení pro zaměstnanost, 
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– s ohledem na následující rozsudky Soudního dvora Evropské unie:
- ze dne 19. dubna 2007 ve věci C-295/05 (Tragsa),
- ze dne 18. prosince 2007 ve věci C-532/03, Komise vs. Irsko (irská záchranná služba),
- ze dne 13. listopadu ve věci C-324/07 (Coditel Brabant),
- ze dne 9. června 2009 ve věci C-480/06, Komise vs. Německo (Stadtwerke Hamburg),
- ze dne 10. září 2009 ve věci C-206/09 (Eurawasser),
- ze dne 9. října 2009 ve věci C-573/07 (Sea S.r.l.),
- ze dne 15. října 2009 ve věci C-196/08 (Acoset),
- ze dne 15. října 2009 ve věci C-275/08, Komise vs. Německo (Datenzentrale Baden-

Württemberg),
- ze dne 25. března 2010 ve věci C-451/08 (Helmut Müller),

– s ohledem na názor Výboru regionů ze dne 6. prosince 2006 o zprávě Komise s názvem 
Provádění lisabonského programu Společenství: sociální služby obecného zájmu v 
Evropské unii,1

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2006 o Evropském sociálním modelu 
budoucnosti,2

– s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2006 o Bílé knize Komise o službách obecného 
zájmu,3

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2007 o sociálních službách obecného zájmu 
v Evropské unii,4

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2008 o podpoře sociálního začlenění a boji 
s chudobou, včetně dětské chudoby, v EU5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2009 o sociálním hospodářství,6

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. května 2009 o aktivním začleňování lidí vyloučených 
z trhu práce,7

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. května 2010 o novém vývoji v oblasti veřejných 
zakázek,8

                                                                                                                                                  
sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, Lucemburk, 8.-9.června 2009.
Rada EU, tisková zpráva 17323/1/10 REV (Presse 331PR CO 43), 3053. zasedání Rady ve složení pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, Brusel, 6. a 7. prosince 2010, sociální služby 
obecného zájmu, s.18.
1 Stanovisko CdR 181/2006 fin o KOM(2006)0177.
2 Přijaté texty, P6_TA(2006)0340.
3 Přijaté texty, T6-0380/2006
4 Přijaté texty, P6_TA(2007)0070.
5 Přijaté texty, P6_TA(2008)0467.
6 Přijaté texty, P6_TA(2009)0062.
7 Přijaté texty, P6_TA(2009)0371.
8 Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2010)0173.
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– s ohledem na výsledky Průzkumu kvality života nadace Eurofound v letech 2003 a 2007,1

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, 
Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2011),

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,

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 služeb obecného zájmu (SGNEI),

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,

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,

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;

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;

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

4. zdůrazňuje skutečnost, že sociální služby obecného zájmu znamenají zásadní ekonomický 

                                               
1 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.
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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;

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),

6. zdůrazňuje, že hlavní funkcí sociálních služeb obecného zájmu je splnit cíle sociální 
politky 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 1ověřil, 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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

                                               
1 Eurofound – Průzkum kvality života http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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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;

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;

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;

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

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

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;

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

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

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;

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;

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;

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

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

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

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;

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;

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;

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;

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;

32. vítá Dobrovolný evropský ramec 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;
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33. naléhavě vyzývá, aby členské státy využily Dobrovolný evropský ramec 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;

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

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;

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

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

Od vytvoření zprávy Hasse Ferreiry o sociálních službách obecného zájmu v roce 2007 se 
svět změnil. Nejprve se koncem téhož roku zhroutil mírně regulovaný hospodářský model, 
který Komise a Rada léta horlivě propagovaly. Za druhé, což je již pozitivnější, je zde 
Lisabonská smlouva s novým regulačním a politickým prostředím podporující sociální služby 
obecného zájmu a jejich rozvoj. Sociální služby obecného zájmu jsou základním sociálním a 
ekonomickým pilířem v našich společnostech.  Je třeba nalézt prostředky, jak je adekvátně 
financovat. Tato zpráva identifikuje způsoby, jak progresivně a rozhodně řešit obavy 
poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb obecného zájmu. Zejména je nezbytné ustavit 
specializovaný úřední subjekt, který by pracoval zdola nahoru, do něhož by byly zapojeny 
všechny zúčastněné strany a který by identifikoval a realizoval potřebné reformy.

Hospodářská krize
Došlo k rozsáhlým výdajům z důvodu kolapsu v hospodářské a sociální oblasti, dále 
k hospodářské stagnaci, značnému růstu nezaměstnanosti a chudobě. V některých případech 
se dluhy členských států a rozpočtové schodky dostaly na krizovou úroveň kvůli zestátnění 
soukromých bankovních závazků. Rozpočtové tlaky, které tato situace způsobila, vedly 
k nesmírnému napětí v oblasti financování sociálních služeb obecného zájmu a násobí další 
tlaky na tyto služby, které jsou způsobeny neoliberálním hospodářským modelem, jenž vnímá 
takovéto služby jako volitelné a nadstandartní. To posílilo dlouhotrvající obavy poskytovatelů 
sociálních služeb obecného zájmu a občanů ohledně omezení uložených výkladem Komise 
týkajícím se Smluv a způsobu, jak jsou sociální služby obecného zájmu financovány a 
poskytovány.

Současná politika Rady a Komise klade důraz na fiskální konsolidaci – obnovu kritérií Paktu 
o stabilitě a růstu pro dluhy a rozpočtové schodky, přestože krize odhalila, že podstata tohoto 
paktu jakožto opatření pro zdraví hospodářství je zcela neadekvátní. Diskuse o tom, jak tyto 
problémy řešit, je zároveň diskusí o tom, jak zachránit evropský sociální model před zásadním 
poškozením.  Od snahy nalézt pro každý členský stát správnou kombinaci výdajů za služby 
obecného zájmu, daňová ustanovení a podněty, které napomohou růstu hospodářství 
udržitelným způsobem, což by umožnilo snížení dluhů a schodků na zvládnutelné rozměry 
v rozumném časovém rámci, se upustilo ve prospěch zaslepené ideologické agendy. Zásadní 
role, kterou v současnosti mohou hrát sociální služby obecného zájmu jakožto záchranná síť a 
prostředek pro podporu růstu, se dosud do značné míry ignoruje.

Lisabonská smlouva
Nový regulační a politický potenciál Lisabonské smlouvy, bude-li rozumně využit, by mohl 
by pomoci obnovit tuto zásadní součást evropského sociálního modelu. Reakce na krizi by 
mohla být příležitostí obnovit politický závazek k sociální a hospodářské roli univerzálních 
sociálních služeb obecného zájmu.

Nová ustanovení Smlouvy (články 3.3 a 9 SFEU) nám umožňují rozvinout moderní sociálně 
tržní hospodářství. Článek 14 SFEU uznává, že služby obecného ekonomického zájmu jsou 
podstatnou součástí evropského sociálního modelu.  Protokol č. 26 jasně stanovuje pravomoci 
členských států v poskytování těchto služeb, zatímco Listina základních práv Evropské unie 
uznává právo občanů na přístup k sociálním službám obecného zájmu.



PE438.251v02-00 12/15 PR\859444CS.doc

CS

Tato zpráva identifikuje způsoby, jak progresivně a rozhodně řešit obavy poskytovatelů a 
uživatelů sociálních služeb obecného zájmu. Určuje právní předpisy a politiku, které by bylo 
možné rozpracovat za tím účelem, aby sociální služby obecného zájmu, ekonomické i 
neekonomické, mohly vykonávat svoji běžnou úlohu a pomohly nám z krize a přispěly 
k dosažení sociální a hospodářské strategie 2020, jak uznala Evropská rada ve složení pro 
sociální věci v prosinci 2010,

Společenský význam sociálních služeb obecného zájmu
Sociální služby obecného zájmu jsou složkou služeb obecného zájmu a podle převažujícího 
výkladu jsou někdy označovány za služby „hospodářské“, což je nesprávné. Sociální služby 
obecného zájmu a jejich uživatelé k obecným rysům služeb obecného zájmu disponují ještě 
řadou dalších 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.

Vysoce kvalitní univerzální služby, jako je zdravotnictví, vzdělávání a péče o děti, a důležité 
sítě služeb, jako je doprava, energetika a telekomunikace, zajišťují zdravou, aktivní, 
soudržnou společnost podporující sociální začlenění a jsou rovněž zásadní pro vysokou míru 
zapojení na trhu práce a rozvoj konkurenceschopné sociálně tržní ekonomiky.

Hospodářský význam sociálních služeb obecného zájmu
Sociální služby obecného zájmu jako celek velmi výrazně přispívají k počtu pracovních míst, 
hospodářské činnosti a kupní síle v ekonomice. Podle druhé dvouleté zprávy Komise 
o sociálních službách obecného zájmu pochází 5 % výkonu hospodářství ze zdravotních a 
sociálních služeb, přičemž je v tomto odvětví zaměstnáno 21,4 milionu osob. 

Podle odhadů Evropského střediska podniků s veřejnou účastí a podniků obecného 
hospodářského zájmu 1 přispívají poskytovatelé služeb obecného zájmu v EU přímo 26 % 
(2 412 miliard EUR) HDP EU a zaměstnávají 64 milionů lidí, z nichž třetina je zaměstnána ve 
zdravotních a sociálních službách.

Podle výzkumu nadace Eurofound nazvaného Průzkum kvality života2 je jedním 
z nejdůležitějších způsobů, jak zvýšit kvalitu života občanů, zajistit plné začlenění do 
společnosti a umožnit sociální a územní soudržnost, poskytování a rozvoj služeb obecného 
zájmu / sociálních služeb obecného zájmu, ať už jsou poskytovány ministerstvy a státními 
agenturami, místními orgány či podniky sociální ekonomiky a subjekty, jako jsou vzájemné 
pojišťovny, družstva a dobrovolnické organizace.

Financování
Přístup solidarity na úrovni Společenství, výrazně navýšený rozpočet EU na pomoc slabším 
ekonomikám, větší úloha Evropské investiční banky a Evropská dluhová agentura pro 
stabilizaci nákladů dluhu by přispěly k rychlejší obnově a posílily by Evropskou unii ve 
chvíli, kdy narůstají odstředivé síly oslabující Unii. Celoevropská daň z finančních transakcí 

                                               
1 Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a podniků obecného hospodářského zájmu: Mapování veřejných 
služeb: http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
2 Eurofound – Průzkum kvality života http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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v maximální sazbě 0,5 %, již podporuje zpráva paní Berèsové, by přinesla 200 miliard EUR 
ročně.

INICIATIVA K URYCHLENÍ REFOREM

Veřejné orgány zapojené v poskytování či pověřování sociálních služeb obecného zájmu 
potřebují jasný právní základ, na němž by založily své služby a výdaje. Informace a objasnění 
poskytnuté Komisí mají pro poskytovatele obrovský význam a je třeba uvítat zlepšení těchto 
služeb. Avšak objasnění poskytnutá Komisí neodstranila právní nejistotu. Soudnímu dvoru 
hrozí, že bude nadále rozhodovat v těchto otázkách, které by měly být objasněny v legislativě. 
Z hlediska demokratického a účinného rozhodování to není uspokojivé.

Dobrovolnické podniky a podniky sociální ekonomiky s minimálními zdroji či řídícími 
strukturami, které poskytují sociální služby obecného zájmu, se mohou pod tíhou 
byrokratických požadavků při zadávání veřejných zakázek a pravidel poskytování státní 
podpory dostat do platební neschopnosti. To vede k omezení jejich kapacity a oslabení ochoty 
místních orgánů využívat takové organizace pro poskytování služeb a pro řízení inovativních 
služeb.

Úkolem je vytvořit a poskytnout bezpečný a pružný rámec pro sociální služby obecného 
zájmu s využitím všech nástrojů, které máme k dispozici, abychom zajistili, že pravidly 
určenými k regulaci komerčních podniků budou sociální cíle Unie podporovány a nikoli 
omezovány. 

Podle názoru zpravodaje by reformní balíček měl obsahovat rámcové nařízení pro služby 
obecného hospodářského zájmu1, přičemž k definování služeb obecného zájmu a k omezení 
dopadu pravidel pro jednotný trh na tyto služby by byl použit článek 14 SFEU. Nařízení by 
mohlo rozlišovat mezi ekonomickými a neekonomickými službami obecného zájmu a upevnit 
a upřesnit obecné zásady a společné podmínky pro úspěšné poskytování těchto služeb. Avšak 
s ohledem na politické složení Rady a Komise je pravděpodobnost, že takový právní předpis 
bude přijat v dohledné době, nízká – a řešení jsou přitom nutná ihned.

Zpráva nastiňuje program reforem, který reaguje na potíže vznikající v souvislosti s pravidly 
pro zadávání veřejných zakázek a poskytování státní podpory v oblasti sociálních služeb 
obecného zájmu, a další témata, dále předkládá návrhy s cílem dosáhnout pružného přístupu 
státních a místních orgánů při financování a pověřování sociálních služeb obecného zájmu 
služeb, a to i v podobě služeb poskytovaných interně. Reformy by se měly mimo jiné týkat: 
úlohy podniků a subjektů sociální ekonomiky a dobrovolnických organizací při poskytování 
sociálních služeb obecného zájmu; stanovit dodržování vnitrostátních a místních sociálních 
kritérií a kritérií kvality u veřejných zakázek, včetně subdodávek, jako obligatorní; řešit 
problematiku falešných osob samostatně výdělečně činných při poskytování sociálních služeb 
obecného zájmu; zabývat se statutem EU, který by umožnil vzájemným pojišťovnám 
fungovat na nadnárodní úrovni.

Pracovní skupina mnoha zúčastněných stran
Ambiciózní program reforem v oblasti sociálních služeb obecného zájmu potřebuje především 
oficiální rámec zaměřený na provádění nezbytných reforem. Tato zpráva navrhuje ustavení 
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pracovní skupiny mnoha zúčastněných stran na vysoké úrovni, což podporují i doporučení 
třetího dvouletého Fóra o sociálních službách obecného zájmu. Úkolem pracovní skupiny 
bude hledat široký konsensus ohledně jednotlivých návrhů, včetně těch, které předložil 
Evropský parlament, Komise, Výbor pro sociální ochranu, sociální partneři a subjekty, které 
zastupují poskytovatele a uživatele; identifikovat politické a právní změny nezbytné pro 
nastolení standardů vysoké kvality a právní jistoty potřebné pro zajištění plného uplatnění 
sociální a hospodářské úlohy, již sociální služby obecného zájmu mohou zastávat v evropské 
společnosti. Jejími členy by byly výše uvedené organizace a mělo by jí předsedat Generální 
ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění, přičemž členy by dále měly 
být Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, Generální ředitelství pro vnitřní trh a 
služby, Generální ředitelství pro životní prostředí a Generální ředitelství pro zdraví a 
spotřebitele. Skupina by měla nejprve dvouletý mandát s cílem připravit zprávu o pokroku pro 
čtvrté dvouleté Fórum o sociálních službách obecného zájmu, což tato zpráva rovněž 
navrhuje. 
___________________________

1 Skupina socialistů a demokratů – návrh nařízení o službách obecného hospodářského zájmu: 
proinsias.derossa@europarl.europa.eu.

Další myšlenka, která si zaslouží pozornost navrhované pracovní skupiny, pochází od Národní 
unie soukromých zdravotních a sociálních organizaci1, která navrhuje vznik Evropského 
výzkumného centra pro sociální služby obecného zájmu. To by mohlo být technickým 
referenčním bodem mezi členskými státy, Komisí a občanskou společností na úrovni EU.  
Mohlo by podporovat účinný evropský právní rámec, usnadňovat investice, výměnu 
osvědčených postupů, shromažďovat statistiky a provádět srovnávací studie. Centrum by bylo 
konzultováno ohledně veškerých legislativních iniciativ s dopadem na sociální služby 
obecného zájmu. Montiho zpráva Dokončení jednotného trhu z roku 2010 uvádí, že služby 
obecného zájmu zaujímají z hospodářského i společenského hlediska důležitou roli, a dochází 
k závěru, že je nutné, aby bylo uznáno nové všeobecné právo na širokopásmové připojení k 
internetu a na bankovní služby. Tyto služby je, s ohledem na panující obavy o dopadu 
právních předpisů pro jednotný trh na sociální služby obecného zájmu, nutné legislativně 
upravit. 

Dobrovolné evropské standardy kvality
Přístup k vysoce kvalitním sociálním službám obecného zájmu je právem občana. Velký kus 
práce v této oblasti odvedla občanská společnost a blížíme se přijetí Dobrovolného 
evropského rámce kvality. V Dobrovolném evropském rámci kvality jsou však nedostatky, 
pro něž tato zpráva chtěla nalézt řešení. Stěžejní pro kvalitu je: respektování lidské důstojnosti 
a základních práv; služby musí mít participativní povahu; musí uživatele opravňovat 
k samostatnému rozhodování; být ucelené a trvalé; být poskytovány ve spolupráci se 
společenstvími a dalšími aktéry; být poskytovány kvalifikovanými pracovníky v důstojných 
pracovních podmínkách; být řízeny transparentně a odpovědně.

Závěr
Evropská federace odborových svazů veřejných služeb a Evropská konfederace odborových 
svazů a poskytovatelé služeb, jako je Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a podniků 
obecného hospodářského zájmu, četné organizace zastupující místní orgány a organizace 
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zastupující občanskou společnost, například Solidar, Evropská sociální síť, Sociální 
platforma, partnerství regionálních / místních orgánů a sociální ekonomiky, BAGFW, AIM, 
MEPLF, Eurodiaconia, Evropská síť nestátních neziskových organizací, REIF a Eurocities, 
předložily řadu dalších návrhů. Pečlivě jsem se všemi těmito názory zabýval. Všechny 
vycházejí z nabytých zkušeností a zaslouží si, aby se jimi někdo aktivně a vážně zabýval ve 
strukturovaném a integrovaném rámci, například v navrhované pracovní skupině.

Problémy, které poskytovatelé a uživatelé uvedli, vyžadují okamžitá řešení, a s ohledem na 
hospodářskou krizi a nezaměstnanost je více než kdy jindy nutné, aby naši občané měli 
přístup k vysoce kvalitním sociálním službám obecného zájmu, neboť i naše hospodářství a 
společnost potřebují výhody, které z takových služeb plynou. 

___________________________

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


