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NÁVRHY

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

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;

Zhodnocení politického významu SSIG

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; 

Zohlednění ekonomického rozměru sociálních služeb

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; 

Definice rámce pro SSIG

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; 

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.


