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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. výbor sa domnieva, že sociálne služby všeobecného záujmu (SSVZ) sa plne podieľajú na 
uplatňovaní zásad stanovených v článku 3 Zmluvy o EÚ a v článkoch 9 a 14 Zmluvy o 
fungovaní EÚ, najmä v oblasti rozvoja vysoko konkurencieschopného sociálneho 
trhového hospodárstva a podpory sociálnej a územnej súdržnosti Únie; v tomto kontexte 
zdôrazňuje, že je dôležité posilniť sociálny rozmer vnútorného trhu prostredníctvom 
významnejšieho zohľadnenia špecifík SSVZ, pričom sa uprednostní pragmatický prístup, 
ktorý na prvé miesto stavia dostupnosť, univerzálnosť, kvalitu a účinnosť týchto služieb;

Zhodnotenie politického významu SSVZ

2. výbor sa domnieva, že vzhľadom na postavenie týchto služieb v Európe, najmä v kontexte 
hospodárskej krízy, by mala Európska únia zvýšiť ich význam; v tomto kontexte vyzýva 
Európsku komisiu, aby preskúmala možnosť ustanovenia monitorovacieho strediska pre 
sociálne služby, ktoré by zhromažďovalo informácie z rôznych zdrojov v členských 
štátoch a zhodnocovalo európske, vnútroštátne, regionálne alebo miestne osvedčené 
postupy; vyzýva tiež Komisiu, aby zaktualizovala internetovú stránku „questions/réponses 
sur les SSIG„ (otázky/odpovede o SSVZ) a umožnila jej sprístupnenie vo všetkých 
oficiálnych jazykoch Únie; 

Zohľadnenie ekonomického rozmeru sociálnych služieb

3. výbor pripomína význam SSVZ pre celkovú zamestnanosť v Únii a verejné financie 
členských štátov; v kontexte hospodárskej a rozpočtovej krízy považuje za nevyhnutné, 
aby sa zvolil vyvážený prístup založený na zachovaní kvality sociálnych služieb a na 
zlepšení ich efektívnosti;  domnieva sa preto, že je potrebné zamyslieť sa nad vzťahmi 
medzi pravidlami verejných trhov a SSVZ, predovšetkým v oblasti nových spôsobov 
riadenia ako IN-HOUSE alebo posilnenia kvalitatívnych kritérií pre výber ponúk vo 
verejných súťažiach; 

Definovanie rámca pre SSVZ

4. výbor zdôrazňuje potrebu objasniť právne nejasnosti týkajúce sa SSVZ; víta aktualizáciu 
príručky Európskej komisie a uplatňovaní pravidiel v oblasti SSVZ, ktoré sa týkajú štátnej 
pomoci, verejných trhov a vnútorného trhu; berie na vedomie návrhy obsiahnuté v 
Montiho správe, predovšetkým návrhy usilujúce sa o využitie článku 14 ZFEÚ na úrovni 
odvetví; pragmatický prístup, ktorý umožní identifikovať skutočné problémy a možné 
riešenia, považuje za kľúčový; vyzýva Komisiu spolu s Európskym parlamentom a 
Radou, aby vypracovali podrobnú štúdiu o fungovaní jedného pilotného sektora SSVZ, 
napríklad sektora služieb pre starších občanov, ktorý bude hrať v budúcnosti veľmi 
významnú úlohu; 

5. na záver pripomína, že v Európe existujú rôzne modely verejných služieb, a preto by sa 
mala pri úvahách, ktorých cieľom je objasniť vzťah medzi európskou a národnou či 
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miestnou úrovňou, dodržiavať zásada subsidiarity. 


