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Pozměňovací návrh 1
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že se sociální služby 
obecného zájmu (SSIG) plně podílí na 
uplatňování zásad stanovených v článku 3 
Smlouvy o Evropské unii a v článcích 9 a 
14 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
zejména v oblasti rozvoje vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství a podpory sociální a územní 
soudržnosti Unie; v tomto kontextu 
považuje za důležité, aby byl posílen 
sociální rozměr vnitřního trhu, tedy aby 
byla zohledněna specifičnost SSIG a byl 
upřednostněn pragmatický přístup, který 
staví na první místo dostupnost, 
univerzalitu, kvalitu a účinnost těchto 
služeb;

1. domnívá se, že se sociální služby 
obecného zájmu (SSIG) plně podílí na 
uplatňování zásad stanovených v článku 3 
Smlouvy o Evropské unii a v článcích 9 a 
14 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
zejména v oblasti rozvoje vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství a podpory ekonomické,
sociální a územní soudržnosti Unie; v 
tomto kontextu považuje za důležité, aby 
byl posílen sociální rozměr vnitřního trhu, 
tedy aby byla zohledněna specifičnost 
SSIG a byl upřednostněn pragmatický 
přístup, který staví na první místo 
dostupnost, univerzalitu, spravedlivost, 
kvalitu a účinnost těchto služeb;

Or. pt

Pozměňovací návrh 2
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

1. domnívá se, že se sociální služby 
obecného zájmu (SSIG) plně podílí na 
uplatňování zásad stanovených v článku 3 
Smlouvy o Evropské unii a v článcích 9 a 
14 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
zejména v oblasti rozvoje vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství a podpory sociální a územní 
soudržnosti Unie; v tomto kontextu 
považuje za důležité, aby byl posílen 
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sociální rozměr vnitřního trhu, tedy aby 
byla zohledněna specifičnost SSIG a byl 
upřednostněn pragmatický přístup, který 
staví na první místo dostupnost, 
univerzalitu, kvalitu a účinnost těchto 
služeb;

sociální rozměr vnitřního trhu; zdůrazňuje
pragmatický přístup, který staví na první 
místo dostupnost, univerzalitu, kvalitu a 
účinnost těchto služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že se sociální služby 
obecného zájmu (SSIG) plně podílí na 
uplatňování zásad stanovených v článku 3 
Smlouvy o Evropské unii a v článcích 9 a 
14 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
zejména v oblasti rozvoje vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství a podpory sociální a územní 
soudržnosti Unie; v tomto kontextu 
považuje za důležité, aby byl posílen
sociální rozměr vnitřního trhu, tedy aby 
byla zohledněna specifičnost SSIG a byl 
upřednostněn pragmatický přístup, který 
staví na první místo dostupnost, 
univerzalitu, kvalitu a účinnost těchto 
služeb;

1. domnívá se, že se sociální služby 
obecného zájmu (SSIG) podílí na 
uplatňování zásad stanovených v článku 3 
Smlouvy o Evropské unii a v článcích 9 a 
14 Smlouvy o fungování Evropské unie a 
na rozvoji vysoce konkurenceschopného 
sociálně tržního hospodářství; v tomto 
kontextu považuje za důležité, aby byl 
uznán sociální rozměr jednotného trhu a
SSIG.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že se sociální služby 
obecného zájmu (SSIG) plně podílí na 
uplatňování zásad stanovených v článku 3 
Smlouvy o Evropské unii a v článcích 9 a 
14 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
zejména v oblasti rozvoje vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství a podpory sociální a územní 
soudržnosti Unie; v tomto kontextu 
považuje za důležité, aby byl posílen 
sociální rozměr vnitřního trhu, tedy aby 
byla zohledněna specifičnost SSIG a byl 
upřednostněn pragmatický přístup, který 
staví na první místo dostupnost, 
univerzalitu, kvalitu a účinnost těchto 
služeb;

1. domnívá se, že se sociální služby 
obecného zájmu (SSIG) plně podílí na 
uplatňování zásad stanovených v článku 3 
Smlouvy o Evropské unii a v článcích 9 a 
14 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
zejména v oblasti rozvoje vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství a podpory sociální a územní 
soudržnosti Unie; v tomto kontextu 
považuje za důležité, aby byl posílen 
sociální rozměr vnitřního trhu, tedy aby 
byla zohledněna specifičnost SSIG a byl 
upřednostněn pragmatický přístup, v rámci 
něhož je třeba neustále kontrolovat 
dostupnost, univerzalitu, kvalitu a účinnost 
těchto služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Kyriakos Triantafyllides

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na skutečnost, že účelem 
sociálních služeb je reagovat na životně 
důležité potřeby lidí, zvláště potřeby 
uživatelů ve zranitelném postavení a lidí 
se zdravotním postižením; zdůrazňuje 
preventivní úlohu těchto služeb, které se 
zaměřují na všechny obyvatele bez ohledu 
na bohatství a příjem, a jejich úlohu při 
dosahování sociální soudržnosti; domnívá 
se proto, že dynamická povaha těchto 
služeb vyžaduje, aby byly vyňaty z pravidel 
vnitřního trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje význam zapojení politických a 
institucionálních činitelů, občanské 
společnosti a zainteresovaných stran a 
podporuje holistický přístup ke službám 
obecného zájmu, který by bral ohled na 
evropské občany a malé a střední podniky, 
které jsou v tomto segmentu evropské 
ekonomiky se sociálními rysy často 
opomíjené;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 8
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že vzhledem k postavení 
těchto služeb v Evropě, zejména v kontextu 
ekonomické krize, by jim měla Evropská 
unie přičítat větší význam; vyzývá proto 
Evropskou komisi, aby se zamyslela nad 
možností vytvoření monitorovacího centra 
pro sociální služby, které by 
shromažďovalo informace pocházející z 
různých zdrojů v členských státech a 
vyhodnocovalo osvědčené postupy na 
evropské, celostátní, regionální či místní 
úrovni; zároveň vyzývá Komisi k 
aktualizaci webové stránky 
„otázky/odpovědi o SSIG“ a jejímu 
zpřístupnění ve všech oficiálních jazycích 
Unie;

2. domnívá se, že vzhledem k postavení 
těchto služeb v Evropě, zejména v kontextu 
ekonomické krize, by jim měla Evropská 
unie přičítat větší význam; vyzývá proto 
Evropskou komisi, aby se zamyslela nad 
možností vytvoření monitorovacího centra 
pro sociální služby, které by 
shromažďovalo informace pocházející z 
různých zdrojů v členských státech a 
zhodnocovalo osvědčené postupy na 
evropské, celostátní, regionální či místní 
úrovni; zároveň vyzývá Komisi k 
aktualizaci webové stránky 
„otázky/odpovědi o SSIG“ a dále k 
vytvoření vhodnější metodiky pro 
příslušné orgány veřejných služeb a 
poskytovatele, která bude srozumitelná, 
přímo použitelná a přístupná ve všech 
oficiálních jazycích Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že vzhledem k postavení 
těchto služeb v Evropě, zejména v kontextu 
ekonomické krize, by jim měla Evropská 
unie přičítat větší význam; vyzývá proto 
Evropskou komisi, aby se zamyslela nad 
možností vytvoření monitorovacího centra
pro sociální služby, které by 
shromažďovalo informace pocházející z 

2. domnívá se, že vzhledem k postavení 
těchto služeb v Evropě, zejména v kontextu 
ekonomické krize, by jim měla Evropská 
unie přičítat větší význam; vyzývá proto 
Evropskou komisi, aby dále rozvíjela 
myšlenku vytvořit monitorovací centrum
pro sociální služby, které by 
shromažďovalo informace pocházející z 
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různých zdrojů v členských státech a 
vyhodnocovalo osvědčené postupy na 
evropské, celostátní, regionální či místní 
úrovni; zároveň vyzývá Komisi k 
aktualizaci webové stránky 
„otázky/odpovědi o SSIG“ a jejímu 
zpřístupnění ve všech oficiálních jazycích 
Unie;

různých zdrojů v členských státech a 
zhodnocovalo osvědčené postupy na 
evropské, celostátní, regionální či místní 
úrovni; zároveň vyzývá Komisi k 
aktualizaci webové stránky 
„otázky/odpovědi o SSIG“ a jejímu 
zpřístupnění ve všech oficiálních jazycích 
Unie; žádá Komisi, aby vytvořila obecný a 
dobrovolný evropský rámec kvality pro 
veřejné a soukromé podniky, které 
poskytují SSIG, za účelem zajištění 
spravedlivé hospodářské soutěže a zvýšení 
kvality;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že vzhledem k postavení 
těchto služeb v Evropě, zejména v kontextu 
ekonomické krize, by jim měla Evropská 
unie přičítat větší význam; vyzývá proto 
Evropskou komisi, aby se zamyslela nad 
možností vytvoření monitorovacího centra 
pro sociální služby, které by 
shromažďovalo informace pocházející z 
různých zdrojů v členských státech a 
vyhodnocovalo osvědčené postupy na 
evropské, celostátní, regionální či místní 
úrovni; zároveň vyzývá Komisi k 
aktualizaci webové stránky 
„otázky/odpovědi o SSIG“ a jejímu 
zpřístupnění ve všech oficiálních jazycích 
Unie;

2. domnívá se, že vzhledem k postavení 
těchto služeb v Evropě, zejména v kontextu 
ekonomické krize, by měla Evropská unie 
uznat jejich význam; vyzývá proto 
Evropskou komisi, aby shromažďovala 
informace pocházející z různých zdrojů v 
členských státech a zhodnocovala
osvědčené postupy na evropské, celostátní, 
regionální či místní úrovni; zároveň vyzývá 
Komisi k aktualizaci webové stránky 
„otázky/odpovědi o SSIG“ a jejímu 
zpřístupnění ve všech oficiálních jazycích 
Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že vzhledem k postavení 
těchto služeb v Evropě, zejména v kontextu 
ekonomické krize, by jim měla Evropská 
unie přičítat větší význam; vyzývá proto 
Evropskou komisi, aby se zamyslela nad 
možností vytvoření monitorovacího centra 
pro sociální služby, které by 
shromažďovalo informace pocházející z 
různých zdrojů v členských státech a 
vyhodnocovalo osvědčené postupy na 
evropské, celostátní, regionální či místní 
úrovni; zároveň vyzývá Komisi k 
aktualizaci webové stránky 
„otázky/odpovědi o SSIG“ a jejímu 
zpřístupnění ve všech oficiálních jazycích 
Unie;

2. domnívá se, že vzhledem k postavení 
těchto služeb v Evropě, zejména v kontextu 
ekonomické krize, by jim měla Evropská 
unie přičítat větší význam; vyzývá proto 
Evropskou komisi, aby se zamyslela, zda 
by vytvoření monitorovacího centra pro 
sociální služby, které by shromažďovalo 
informace pocházející z různých zdrojů v 
členských státech, představovalo 
přiměřený nástroj, a aby zhodnocovala 
osvědčené postupy na evropské, celostátní, 
regionální či místní úrovni; zároveň vyzývá 
Komisi k aktualizaci webové stránky 
„otázky/odpovědi o SSIG“ a jejímu 
zpřístupnění ve všech oficiálních jazycích
Unie; obecně zdůrazňuje, že za účelem 
dosažení lepšího pochopení pro fungování 
evropských orgánů a lepšího porozumění 
tomuto fungování by měli mít evropští 
občané možnost nechat si všechny druhy 
informací na internetu vhodně přeložit 
dostupnými elektronickými překladači se 
snadnou obsluhou tak, aby si mohli 
potřebné informace přečíst ve svém 
vlastním jazyce;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že vzhledem k postavení 
těchto služeb v Evropě, zejména v kontextu 

2. domnívá se, že vzhledem k postavení 
těchto služeb v Evropě, zejména v kontextu 
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ekonomické krize, by jim měla Evropská 
unie přičítat větší význam; vyzývá proto 
Evropskou komisi, aby se zamyslela nad 
možností vytvoření monitorovacího centra 
pro sociální služby, které by 
shromažďovalo informace pocházející z 
různých zdrojů v členských státech a 
vyhodnocovalo osvědčené postupy na 
evropské, celostátní, regionální či místní 
úrovni; zároveň vyzývá Komisi k 
aktualizaci webové stránky 
„otázky/odpovědi o SSIG“ a jejímu 
zpřístupnění ve všech oficiálních jazycích 
Unie;

ekonomické krize, by jim měla Evropská 
unie přičítat větší význam; vyzývá proto 
Evropskou komisi, aby se zamyslela nad 
možností vytvoření monitorovacího centra 
pro sociální služby, které by 
shromažďovalo informace pocházející z 
různých zdrojů v členských státech a 
zhodnocovalo osvědčené postupy na 
evropské, celostátní, regionální či místní 
úrovni, a aby v tomto směru vypracovala 
odhad nákladů; zároveň vyzývá Komisi k 
aktualizaci webové stránky 
„otázky/odpovědi o SSIG“ a jejímu 
zpřístupnění ve všech oficiálních jazycích 
Unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. 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;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 14
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. 2a. vyzývá Komisi, aby pokračovala v 
úsilí vymezit konkrétní charakteristiky 
sociálních služeb obecného zájmu 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná význam SSIG pro celkovou 
zaměstnanost v Unii a veřejné finance 
členských států; je přesvědčen, že v 
kontextu ekonomické a rozpočtové krize je 
nutné, aby byl v této oblasti zvolen 
vyvážený přístup založený na zachování 
kvality sociálních služeb a zlepšení jejich 
účinnosti; proto by měly být přezkoumány 
vztahy mezi pravidly veřejných zakázek a 
SSIG, především v oblasti nových způsobů 
řízení jako je tzv. IN-HOUSE nebo 
posílení kvalitativních kritérií pro výběr 
nabídek předložených konkurenci;

3. připomíná význam SSIG pro celkovou 
zaměstnanost v Unii a veřejné finance 
členských států; je přesvědčen, že v 
kontextu ekonomické a rozpočtové krize je 
nutné, aby byl v této oblasti zvolen 
vyvážený přístup založený na zachování 
kvality sociálních služeb a zlepšení jejich 
účinnosti; proto by měly být přezkoumány 
vztahy mezi pravidly veřejných zakázek a 
SSIG, především v oblasti nových způsobů 
řízení jako je tzv. IN-HOUSE nebo 
posílení kvalitativních kritérií pro výběr 
v rámci nabídkového řízení, a měla by být 
zajištěna účast malých a středních 
podniků za rovných podmínek;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 16
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná význam SSIG pro celkovou 
zaměstnanost v Unii a veřejné finance 
členských států; je přesvědčen, že v 
kontextu ekonomické a rozpočtové krize je 
nutné, aby byl v této oblasti zvolen 
vyvážený přístup založený na zachování 
kvality sociálních služeb a zlepšení jejich 
účinnosti; proto by měly být přezkoumány
vztahy mezi pravidly veřejných zakázek a 
SSIG, především v oblasti nových způsobů 
řízení jako je tzv. IN-HOUSE nebo 
posílení kvalitativních kritérií pro výběr 
nabídek předložených konkurenci;

3. připomíná význam SSIG pro celkovou 
zaměstnanost v Unii a veřejné finance 
členských států; 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; proto by měl být 
uskutečněn přezkum, pokud jde o 
ujasnění pojmů, zvláště pojmu pověření, 
jakož i pokud jde o vztahy mezi pravidly 
veřejných zakázek a SSIG, především v 
oblasti způsobů řízení jako jsou tzv. IN-
HOUSE, spolupráce mezi obcemi či 
veškeré jiné formy partnerství v rámci 
veřejného sektoru nebo posílení 
kvalitativních kritérií pro výběr v rámci 
nabídkového řízení; přeje si, aby bylo 
podpořeno začlenění těchto kvalitativních 
kritérií do nabídkových řízení, zejména v 
oblasti sociální, environmentální a v 
oblasti spravedlivého obchodu; žádá, aby 
byla vzata na vědomí a zachována 
specifičnost neziskových poskytovatelů; 
vyzývá dále k povzbuzování a podpoře 
SSIG nabízených podniky sociální 
ekonomiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná význam SSIG pro celkovou 
zaměstnanost v Unii a veřejné finance 
členských států; je přesvědčen, že v 
kontextu ekonomické a rozpočtové krize je 
nutné, aby byl v této oblasti zvolen 
vyvážený přístup založený na zachování 
kvality sociálních služeb a zlepšení jejich 
účinnosti; proto by měly být přezkoumány 
vztahy mezi pravidly veřejných zakázek a 
SSIG, především v oblasti nových způsobů 
řízení jako je tzv. IN-HOUSE nebo 
posílení kvalitativních kritérií pro výběr 
nabídek předložených konkurenci;

3. připomíná význam SSIG pro celkovou 
zaměstnanost v Unii a veřejné finance 
členských států; je přesvědčen, že v 
kontextu ekonomické a rozpočtové krize je 
nutné, aby byl v této oblasti zvolen 
vyvážený přístup založený na zachování 
kvality sociálních služeb a zlepšení jejich 
účinnosti; proto by měly být přezkoumány 
vztahy mezi pravidly veřejných zakázek a 
SSIG;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná význam SSIG pro celkovou 
zaměstnanost v Unii a veřejné finance 
členských států; je přesvědčen, že v 
kontextu ekonomické a rozpočtové krize je 
nutné, aby byl v této oblasti zvolen 
vyvážený přístup založený na zachování 
kvality sociálních služeb a zlepšení jejich 
účinnosti; proto by měly být přezkoumány 
vztahy mezi pravidly veřejných zakázek a 
SSIG, především v oblasti nových způsobů 
řízení jako je tzv. IN-HOUSE nebo 
posílení kvalitativních kritérií pro výběr 
nabídek předložených konkurenci;

3. připomíná význam SSIG pro celkovou 
zaměstnanost v Unii a veřejné finance 
členských států; je přesvědčen, že v 
kontextu ekonomické a rozpočtové krize je 
nutné, aby byl v této oblasti zvolen 
vyvážený přístup a aby byla ujasněna 
pravidla veřejných zakázek, především v 
oblasti nových způsobů řízení jako je tzv. 
IN-HOUSE nebo posílení kvalitativních 
kritérií pro výběr v rámci nabídkového 
řízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je toho názoru, že vysoká kvalita 
sociálních služeb je nezbytná k dosažení 
základních cílů Evropské unie, vyzývá 
proto Komisi, aby vytvořila rámec, jenž by 
sloužil jako minimální pokyny ke 
standardům vysoké kvality a k dostupnosti 
a přiměřené ceně sociálních služeb ku 
prospěchu všech evropských občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

upozorňuje na pravidla upravující 
hospodářskou soutěž pro poskytovatele 
služeb; zdůrazňuje význam zohlednění 
těchto pravidel při uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže na veřejné a 
soukromé podniky, které poskytují SSIG; 
lituje, že SSIG nejsou zahrnuty do 
působnosti směrnice o službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje potřebu odstranit právní 
nejasnosti týkající se SSIG; vítá aktualizaci 
příručky Evropské komise o aplikaci 
pravidel pro státní podpory, veřejné 
zakázky a vnitřní trh na SSIG; bere na 
vědomí návrhy obsažené v Montiho 
zprávě, především návrhy usilující o 
uplatňování článku 14 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na úrovni 
odvětví; považuje za zásadní zaujmout 
pragmatický přístup, který by pomohl 
identifikovat skutečné obtíže a možná 
řešení; vyzývá Komisi, spolu s Evropským 
parlamentem a Radou, k podrobnému 
přezkumu fungování jednoho pilotního 
sektoru SSIG, jako je například sektor 
služeb pro seniory, který bude hrát v 
budoucnosti významnou roli;

4. vyzdvihuje potřebu odstranit právní 
nejasnosti týkající se SSIG; vítá aktualizaci 
příručky Evropské komise o aplikaci 
pravidel pro státní podpory, veřejné 
zakázky a vnitřní trh na SSIG; připomíná 
však, že toto nestačí, protože pravidla 
způsobují mnoha zúčastněným subjektům 
obtíže; vyzývá Komisi ke zjednodušení 
těchto pravidel; bere na vědomí návrhy 
obsažené v Montiho zprávě, především ty
usilující o uplatnění článku 14 a protokolu 
26 Smlouvy o fungování Evropské unie; 
vyzývá Komisi, aby rychle navrhla jasný 
právní předpis, který by definoval SSIG 
na základě základních práv spíše než na 
základě hospodářských ohledů a který by 
posílil zásady subsidiarity a místní 
samosprávy; požaduje rozšíření oblasti 
SSIG vyjmutých z oznamování ve věci 
státní podpory bez ohledu na mezní 
hodnoty, přičemž se inspiruje příkladem 
zdravotnických odvětví a sociálního 
bydlení; zdůrazňuje dialog, který k tomuto 
tématu už dlouho probíhá se 
zúčastněnými stranami, a vyzývá Komisi, 
aby jednala; vyzývá, aby v rámci 
přezkumu směrnic o veřejných zakázkách 
došlo k vyjasnění ustanovení, z nichž jsou 
SSIG vyňaty, jakož i pojmu „nepochybný 
přeshraniční význam“, a to vzhledem 
k často místnímu rozměru poskytování 
SSIG; vyzývá Komisi, spolu s Evropským 
parlamentem a Radou, k podrobnému 
přezkumu fungování jednoho pilotního 
sektoru SSIG, jako je například sektor 
služeb pro seniory, který bude hrát v 
budoucnosti významnou roli

Or. fr
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Pozměňovací návrh 22
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje potřebu odstranit právní 
nejasnosti týkající se SSIG; vítá 
aktualizaci příručky Evropské komise o 
aplikaci pravidel pro státní podpory, 
veřejné zakázky a vnitřní trh na SSIG; 
bere na vědomí návrhy obsažené v 
Montiho zprávě, především návrhy 
usilující o uplatňování článku 14 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na úrovni 
odvětví; považuje za zásadní zaujmout 
pragmatický přístup, který by pomohl 
identifikovat skutečné obtíže a možná 
řešení; vyzývá Komisi, spolu s Evropským 
parlamentem a Radou, k podrobnému 
přezkumu fungování jednoho pilotního 
sektoru SSIG, jako je například sektor 
služeb pro seniory, který bude hrát v 
budoucnosti významnou roli;

4. vyzdvihuje potřebu odstranit právní 
nejasnosti týkající se SSIG; bere na vědomí 
návrhy obsažené v Montiho zprávě, 
především návrhy usilující o uplatňování 
článku 14 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na úrovni odvětví; považuje za 
zásadní zaujmout pragmatický přístup, 
který by pomohl identifikovat skutečné 
obtíže a možná řešení; vyzývá Komisi, 
spolu s Evropským parlamentem a Radou, 
k podrobnému přezkumu fungování 
jednoho pilotního sektoru SSIG, jako je 
například sektor služeb pro seniory, který 
bude hrát v budoucnosti významnou roli; 
bere na vědomí skutečnost, že EU bude v 
blízké budoucnosti čelit podstatným 
demografickým změnám;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Kyriakos Triantafyllides

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje potřebu odstranit právní 
nejasnosti týkající se SSIG; vítá 
aktualizaci příručky Evropské komise o 
aplikaci pravidel pro státní podpory, 
veřejné zakázky a vnitřní trh na SSIG; 
bere na vědomí návrhy obsažené v 
Montiho zprávě, především návrhy 
usilující o uplatňování článku 14 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na úrovni 

4. vyzdvihuje potřebu odstranit právní 
nejasnosti týkající se SSIG; považuje za 
zásadní zaujmout pragmatický přístup, 
který by pomohl identifikovat skutečné 
obtíže a možná řešení; vyzývá Komisi, 
spolu s Evropským parlamentem a Radou, 
k podrobnému přezkumu fungování 
jednoho pilotního sektoru SSIG, jako je 
například sektor služeb pro seniory, který 
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odvětví; považuje za zásadní zaujmout 
pragmatický přístup, který by pomohl 
identifikovat skutečné obtíže a možná 
řešení; vyzývá Komisi, spolu s Evropským 
parlamentem a Radou, k podrobnému 
přezkumu fungování jednoho pilotního 
sektoru SSIG, jako je například sektor 
služeb pro seniory, který bude hrát v 
budoucnosti významnou roli;

bude hrát v budoucnosti významnou roli;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje potřebu odstranit právní 
nejasnosti týkající se SSIG; vítá 
aktualizaci příručky Evropské komise o 
aplikaci pravidel pro státní podpory, 
veřejné zakázky a vnitřní trh na SSIG; bere 
na vědomí návrhy obsažené v Montiho 
zprávě, především návrhy usilující o 
uplatňování článku 14 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na úrovni 
odvětví; považuje za zásadní zaujmout 
pragmatický přístup, který by pomohl 
identifikovat skutečné obtíže a možná 
řešení; vyzývá Komisi, spolu s Evropským 
parlamentem a Radou, k podrobnému 
přezkumu fungování jednoho pilotního
sektoru SSIG, jako je například sektor 
služeb pro seniory, který bude hrát v 
budoucnosti významnou roli;

4. vyzdvihuje potřebu vyjasnit právní 
situaci stran SSIG; vítá aktualizaci 
příručky Evropské komise o aplikaci 
pravidel pro státní podpory, veřejné 
zakázky a jednotný trh na SSIG; bere na 
vědomí návrhy obsažené v Montiho 
zprávě, především návrhy usilující o 
uplatňování článku 14 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na úrovni 
odvětví; považuje za zásadní zaujmout 
pragmatický přístup, který by pomohl 
identifikovat skutečné obtíže a možná 
řešení; vyzývá Komisi, spolu s Evropským 
parlamentem a Radou, k podrobnému 
přezkumu fungování jednoho sektoru 
SSIG, jako je například sektor služeb pro 
seniory, který bude hrát v budoucnosti 
významnou roli;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje potřebu odstranit právní 
nejasnosti týkající se SSIG; vítá aktualizaci 
příručky Evropské komise o aplikaci 
pravidel pro státní podpory, veřejné 
zakázky a vnitřní trh na SSIG; bere na 
vědomí návrhy obsažené v Montiho 
zprávě, především návrhy usilující o 
uplatňování článku 14 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na úrovni 
odvětví; považuje za zásadní zaujmout 
pragmatický přístup, který by pomohl 
identifikovat skutečné obtíže a možná 
řešení; vyzývá Komisi, spolu s Evropským 
parlamentem a Radou, k podrobnému 
přezkumu fungování jednoho pilotního 
sektoru SSIG, jako je například sektor 
služeb pro seniory, který bude hrát v 
budoucnosti významnou roli;

4. vyzdvihuje potřebu odstranit právní 
nejasnosti týkající se SSIG; vítá aktualizaci 
příručky Evropské komise o aplikaci 
pravidel pro státní podpory, veřejné 
zakázky a vnitřní trh na SSIG; bere na 
vědomí návrhy obsažené v Montiho 
zprávě, především návrhy usilující o 
uplatňování článku 14 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na úrovni odvětví 
a ty, jež vyzývají k většímu užívání 
nařízení místo směrnic; považuje za 
zásadní zaujmout pragmatický přístup, 
který by pomohl identifikovat skutečné 
obtíže a možná řešení; vyzývá Komisi, 
spolu s Evropským parlamentem a Radou, 
k podrobnému přezkumu fungování 
jednoho pilotního sektoru SSIG, jako je 
například sektor služeb pro seniory, který 
bude hrát v budoucnosti významnou roli;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. Domnívá se, že je nezbytný legislativní 
balík, který by zahrnoval regulační rámec 
pro hospodářské služby obecného zájmu 
na základě článku 14 SFEU a definoval 
by služby obecného zájmu a vymezil by 
dopad tržních pravidel. Tyto předpisy 
musí jasně rozlišit služby obecného zájmu 
ekonomického a jiného než 
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ekonomického charakteru a současně 
zakotvit a objasnit obecné zásady a obecné 
podmínky proto, aby bylo možné tyto 
služby provozovat.

Or. pt

Pozměňovací návrh 27
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. žádá členské státy, aby zajistily, že 
veřejné i soukromé podniky, které 
poskytují SSIG, splní požadavky na 
kvalitu; vyzývá Komisi, aby kromě 
informací o osvědčených postupech ve 
členských státech shromažďovala také 
informace o vnitrostátních požadavcích 
na kvalitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je vzhledem k sociálním 
cílům Evropské unie potřeba dále 
analyzovat vztah mezi uplatňováním 
práva Společenství v oblasti vnitřního 
trhu, hospodářské soutěže, státní podpory 
a veřejných zakázek a sociálními službami 
obecného zájmu; je přesvědčen, že za 
účelem zavedení kvalitativních kritérií 
v sociální oblasti, která nepodkopávají 
legitimní sociální a hospodářské cíle 
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členských států a Unie, je zapotřebí 
reformy pravidel pro veřejné zakázky a 
státní podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. 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; přetrvává však 
několik otázek a je třeba odpovídajícím 
způsobem přizpůsobit pravidla potřebám 
místních orgánů a malých poskytovatelů, 
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;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. na závěr připomíná, že v Evropě existují 
různé modely veřejných služeb, a proto by 
respektování principu subsidiarity mělo být 

5. na závěr připomíná, že v Evropě existují 
různé modely veřejných služeb, a proto by 
respektování principu subsidiarity mělo být 
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zároveň vodítkem pro úvahy o vztazích 
mezi evropskou a vnitrostátní či místní 
úrovní.

zároveň vodítkem pro úvahy o vztazích 
mezi evropskou a vnitrostátní, regionální a 
místní úrovní.

Or. pt

Pozměňovací návrh 31
Cornelis de Jong, Kyriakos Triantafyllides

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. na závěr připomíná, že v Evropě existují 
různé modely veřejných služeb, a proto by 
respektování principu subsidiarity mělo být 
zároveň vodítkem pro úvahy o vztazích 
mezi evropskou a vnitrostátní či místní 
úrovní.

5. na závěr připomíná, že v Evropě existují 
různé modely veřejných služeb, a proto by 
respektování principu subsidiarity mělo být 
zároveň vodítkem pro úvahy o vztazích 
mezi evropskou a vnitrostátní či místní 
úrovní v tom smyslu, že SSGI by měly 
zůstat v pravomoci vnitrostátních 
veřejných orgánů a zachovat si svůj 
všeobecný charakter.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. na závěr připomíná, že v Evropě existují 
různé modely veřejných služeb, a proto by 
respektování principu subsidiarity mělo být 
zároveň vodítkem pro úvahy o vztazích 
mezi evropskou a vnitrostátní či místní 
úrovní.

5. na závěr připomíná, že v Evropě existují 
různé modely veřejných služeb, a proto by 
respektování principu subsidiarity mělo být 
středobodem dalších úvah o sociálních 
službách.

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam větší spolupráce 
mezi poskytovateli a zúčastněnými 
stranami SSIG a většího zapojení 
uživatelů za účelem dalšího zpřesnění 
očekávání a zlepšení kvality;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. připomíná, že značná část sociálních 
služeb je vyňata z působnosti směrnice o 
službách na vnitřním trhu; vyjadřuje 
přání, aby Komise rychle sestavila přehled 
provádění těchto ustanovení o vynětí, se 
zvláštním zaměřením na způsob, jakým 
členské státy vykládají pojmy „charitativní 
organizace“, „osoby ve stavu nouze“ 
„státem pověření poskytovatelé“.

Or. fr


