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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že sociální služby obecného zájmu (SSIG) se plně podílí na uplatňování 
zásad stanovených v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a v článcích 9 a 14 
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), zejména v oblasti rozvoje vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního hospodářství a podpory ekonomické, sociální 
a územní soudržnosti Unie; 

2. zdůrazňuje, že je důležité, aby byl posílen sociální rozměr jednotného trhu a byla 
zohledněna specifičnost SSIG a aby byl upřednostněn pragmatický přístup, který staví na 
první místo dostupnost, univerzálnost, spravedlivost, kvalitu a účinnost těchto služeb; 

3. připomíná, že v Evropě existují různé modely veřejných služeb a že by respektování 
principu subsidiarity mělo být vodítkem pro další úvahy v diskuzích, jejichž cílem je 
objasnění vztahů mezi evropskou a vnitrostátní, regionální a místní úrovní;

4. opakuje skutečnost, že SSIG se v reakci na nové hospodářské, sociální, institucionální 
a technologické skutečnosti neustále vyvíjí; vyzývá Komisi a členské státy, aby vzhledem 
k neustálým změnám na vnitřním trhu a v základních potřebách evropských občanů 
pokračovaly v procesu modernizace infrastruktury, organizace a financování služeb 
obecného zájmu;

Zhodnocení politického významu SSIG

5. domnívá se, že vzhledem k postavení těchto služeb v Evropě, zejména v kontextu 
hospodářské krize, by měla Evropská unie uznat jejich význam; vyzývá proto Komisi, aby 
se zamyslela, zda by monitorovací centrum pro sociální služby – pokud by došlo k jeho 
vytvoření – představovalo vhodný nástroj pro shromažďování informací pocházejících 
z různých zdrojů v členských státech a pro prosazování osvědčených postupů na evropské, 
celostátní, regionální či místní úrovni; 

6. vyzývá také Komisi k aktualizaci webové stránky SSIG „otázky/odpovědi“ a k vytvoření 
vhodnější metodiky pro příslušné orgány veřejných služeb a poskytovatele, která bude 
srozumitelná, přímo použitelná a přístupná ve všech oficiálních jazycích EU; 

7. zdůrazňuje význam evropského dobrovolného rámce kvality pro sociální služby, jenž byl 
přijat roku 2010 Výborem pro sociální ochranu, pro lepší porozumění společným pojmům 
týkajícím se kvality SSIG; přeje si, aby byly definovány společné nástroje koordinace za 
účelem optimalizace využívání tohoto dobrovolného rámce a k výměně osvědčených 
postupů s cílem dosáhnout srovnatelných ukazatelů kvality;

8. vyzývá Komisi, aby pokračovala v úsilí vymezit konkrétní charakteristiky SSIG a nalézt 
obecně přijímanou definici služeb obecného zájmu při plném zohlednění povinností 
členských států a se zřetelem k různým jednotlivým způsobům, jak jsou tyto služby 
v Evropě upraveny;
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Zohlednění ekonomického rozměru sociálních služeb

9. připomíná význam SSIG pro celkovou zaměstnanost v EU a veřejné finance v členských 
státech; je přesvědčen, že v kontextu ekonomické a rozpočtové krize je nutné, aby byl 
v této oblasti zvolen vyvážený přístup založený na zachování kontinuity a kvality 
sociálních služeb a na zlepšení jejich účinnosti; 

10. je proto toho názoru, že je třeba diskutovat zaprvé o ujasnění pojmů, zvláště pojmu 
pověření, a o vztahu mezi nutným souladem s pravidly veřejných zakázek a SSIG, 
především v oblasti nových způsobů řízení jako je zadávání zakázek uvnitř subjektu (in-
house) a spolupráce mezi místními orgány, a zadruhé o posílení kvalitativních kritérií pro 
výběr v rámci nabídkového řízení a zajištění účasti malých a středních podniků a jiných 
organizací za rovných podmínek; 

11. upozorňuje v této souvislosti na pravidla upravující hospodářskou soutěž pro 
poskytovatele služeb a připomíná obecné zásady Smlouvy (zákaz diskriminace, rovné 
zacházení, proporcionalita), které zajišťují spravedlivou hospodářskou soutěž mezi 
veřejnými a soukromými podniky poskytujícími SSIG;

Definice rámce pro SSIG

12. vyzdvihuje potřebu odstranit právní nejasnosti týkající se SSIG; vítá aktualizaci příručky 
Evropské komise o použití pravidel pro státní podpory, veřejné zakázky a vnitřní trh na 
SSIG, ale připomíná, že toto není dostačující, poněvadž zmíněná pravidla mnoha 
subjektům přinášejí problémy; vyzývá Komisi ke zjednodušení těchto pravidel; 

13. bere na vědomí návrhy obsažené v Montiho zprávě, především ty, které usilují o uplatnění 
článku 14 SFEU a protokolu č. 26; považuje za zásadní zaujmout pragmatický přístup, 
který by pomohl identifikovat skutečné obtíže a jejich možná řešení; vyzývá Komisi, aby 
spolu s Evropským parlamentem a Radou, provedla podrobný přezkum fungování jednoho 
sektoru SSIG, jako je například sektor služeb pro seniory, který bude hrát významnou 
úlohu v blízké budoucnosti, kdy EU bude čelit podstatným demografickým změnám; 

14. žádá členské státy, aby zajistily, aby veřejné i soukromé podniky, které poskytují SSIG, 
plnily požadavky na kvalitu; vyzývá Komisi, aby kromě informací o osvědčených 
postupech ve členských státech shromažďovala také informace o vnitrostátních 
požadavcích na kvalitu;

15. vítá iniciativu Komise ke zvýšení transparentnosti a povědomí v oblasti státní podpory, 
veřejných zakázek, partnerství veřejného a soukromého sektoru a postupování v jeho 
rámci vytvořením komunikačních nástrojů v oblasti sociálních služeb; upozorňuje však, že 
stále přetrvává několik otázek a je třeba odpovídajícím způsobem přizpůsobit pravidla 
potřebám místních orgánů a malých poskytovatelů, a Komise by proto měla i nadále 
poskytovat jasný právní základ a informace o uplatňování předpisů EU s cílem, aby mohly 
služby obecného zájmu plnit svůj účel a přispívat k lepší kvalitě života evropských 
občanů;

16. zdůrazňuje význam větší spolupráce mezi poskytovateli a zúčastněnými stranami SSIG 
a význam většího zapojení uživatelů za účelem přesnějšího stanovení očekávaných 
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výsledků a zlepšení kvality;

17. připomíná, že značná část sociálních služeb je vyňata z působnosti směrnice o službách na 
vnitřním trhu; vyjadřuje přání, aby Komise brzy sestavila přehled provádění těchto 
ustanovení o vynětí. 
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