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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že čl. 3 odst. 3 Smlouvy o EU stanoví, že rozvoj EU je založen na 
sociálně tržním hospodářství a že článek 14 SFEU a protokol 26 k této smlouvě uznávají, 
že služby obecného zájmu jsou nedílnou součástí evropského sociálního modelu, přičemž 
definování jeho zásad a podmínek přísluší Parlamentu a Radě, aniž by tím byly dotčeny 
pravomoci vnitrostátních, regionálních a místních orgánů,

B. vzhledem k tomu, že sociální služby obecného zájmu jsou nezbytným předpokladem 
ke splnění cílů strategie EU 2020, neboť mají pozitivní dopad na hospodářský růst, 
zaměstnanost a sociální a územní soudržnost, 

1. připomíná, že na základě zásady subsidiarity je nutno respektovat různost organizačních 
modelů sociálních služeb obecného zájmu v jednotlivých členských státech;

2. zdůrazňuje zásadní úlohu regionálních a místních orgánů při poskytování sociálních 
služeb, neboť jejich názor bude nutno brát v úvahu při definování těchto služeb ze strany 
členských států;

3. naléhavě žádá Komisi, aby v době, kdy občané z důvodu vážné hospodářské krize ještě 
více spoléhají na sociální služby obecného zájmu, zajistila, aby členské státy 
decentralizovaly pravomoci ve prospěch regionálních nebo místních orgánů a poskytly 
jim na uvedené služby dostatečné rozpočtové zdroje;

4. zdůrazňuje, že v rámci sociálních služeb obecného zájmu existují neekonomické činnosti, 
na které se nevztahují, ani by se neměla vztahovat, pravidla vnitřního trhu;

5. naléhavě žádá Komisi, aby vyřešila nedostatek regulace ve vztahu k sociálním službám 
obecného zájmu a vytvořila jasný a právně nezpochybnitelný legislativní rámec, který 
požadují všechna zainteresovaná odvětví;

6. podporuje zavedení minimální úrovně sociální ochrany v celé EU; podporuje rovněž 
zavedení dobrovolného evropského systému kvality pro sociální služby obecného zájmu.


