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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że usługi socjalne użyteczności publicznej nie podlegają żadnym 
szczególnym przepisom zawartym w traktatach, stanowią jednak jedną z najważniejszych 
kategorii usług użyteczności publicznej,

B. mając jednak na uwadze, że usługi świadczone w ogólnym interesie mają udział w 
realizacji zadań Wspólnoty jak określono w art. 2 i 3 traktatu, a w szczególności w 
wysokim poziomie zatrudnienia i ochrony społecznej, w podnoszeniu jakości życia, 
realizacji wysokiego poziomu służby zdrowia, równości kobiet i mężczyzn i 
wzmocnieniu spójności gospodarczej i społecznej,

C. mając na uwadze, że w tym przypadku ma pełne zastosowanie zasada pomocniczości, 
która umożliwi poszczególnym państwom członkowskich samodzielne zdefiniowanie 
usług socjalnych użyteczności publicznej, ich roli, organizacji i sposobów finansowania, 
w tym powszechnego dostępu do podstawowych i witalnych usług,

D. mając na uwadze, że po przyjęciu w drugim czytaniu w Parlamencie zmienionego 
wniosku w sprawie dyrektywy w sprawie usług na rynku wewnętrznym, z zakresu 
stosowania dyrektywy wyłączone zostały usługi użyteczności publicznej o charakterze 
niegospodarczym określone przez państwa członkowskie, jak i usługi socjalne takie jak, 
mieszkalnictwo socjalne, opieka nad dziećmi i usługi dla rodziny;

E. mając na uwadze, że usługi socjalne użyteczności publicznej, ze względu na swoją 
specyfikę, mogą mieć bezpośredni wpływ na wewnętrzny rynek usług oraz mają 
bezpośredni, ale zróżnicowany wpływ na obywateli i obywatelki w zależności od grupy 
społecznej, do jakiej należą; mając na uwadze, że zmiany społeczne, w tym zmiany 
demograficzne, wymagają większej interwencji władz publicznych, aby zdecydowany 
ciężar pracy i opieki nad dziećmi nie spoczywał na rodzinach, a co za tym idzie na 
kobietach,

F. mając na uwadze, że rynek wewnętrzny usług i zasady konkurencji mogą mieć wpływ na 
świadczenie usług socjalnych użyteczności publicznej, które pełnią podstawową rolę 
gwarantującą solidarność i ochronę tkanki społecznej na całym obszarze Unii 
Europejskiej,

1. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie komunikatu Komisji zatytułowanego „Realizacja 
wspólnotowego programu lizbońskiego: Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii 
Europejskiej” (COM(2006)0177), zapowiedzianego wcześniej w „Białej Księdze nt. 
usług użyteczności publicznej”(COM(2004)0374), wynikającego z wyłączenia usług 
socjalnych z zakresu stosowania zmienionego wniosku dyrektywy w sprawie usług na 
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rynku wewnętrznym, w ramach którego przyjęte zostało przez Parlament Europejski w 
drugim czytaniu wspólne stanowisko Rady; z zadowoleniem przyjmuje poczynione przez 
Komisję wysiłki zmierzające do pomyślnego przeprowadzenia procesu konsultacji 
zarówno z państwami członkowskimi, jak i ze wszystkimi zainteresowanymi sektorami w 
celu znalezienia równowagi pomiędzy charakterystycznymi dla tych usług cechami, które 
sprawiają niekiedy, że posługiwanie się ich ogólną definicją jest trudne, a zastosowaniem 
zasady przejrzystości, swobodnej konkurencji i niedyskryminacji, które obowiązują 
bezwarunkowo w UE, jak i prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych o 
koncesji;

2. akceptuje sposób działania Komisji opierający się na uznaniu, że usługi socjalne mają 
nieodłącznie charakter usług użyteczności publicznej; podkreśla, że te niezbędne i o 
witalnym charakterze usługi zapewniane bezpośrednio przez grupy lokalne i regionalne, 
lub powierzone konkretnym podmiotom, spełniają szczególną rolę, która polega na 
ochronie i solidarności społecznej;  uważa, że gwarantem dostarczania tych usług muszą 
być różne organy administracji publicznej z uwagi na przypisane im w sprawach 
społecznych cele;

3. uważa, że konieczne jest, by zgodnie z art. 16 i art. 86 ust. 2 Traktatu właściwie 
wypełniły one swoje misje;

4. przypomina o potrzebie spójności stanowisk przyjętych przez Unię w zakresie przepisów 
stosowanych do usług socjalnych użyteczności publicznej oraz przepisów, jakie Unia 
przyjmie w ramach negocjacji na forum ŚOH, w szczególności w odniesieniu do 
rozdziału „usługi socjalne i zdrowotne” ogólnego porozumienia w sprawie handlu 
usługami;

5. stwierdza, że obecnie w państwach członkowskich usługi socjalne użyteczności 
publicznej są pojmowane, świadczone i finansowane na różne sposoby, bo chociaż 
organy administracji publicznej są wobec obywateli gwarantem tych usług, to nie zawsze 
świadczą je bezpośrednio;

6. uważa, że zasada pomocniczości uprawnia państwa członkowskie do samodzielnego 
zdefiniowania charakterystycznych cech i zadań usług socjalnych użyteczności 
publicznej zgodnie ze zwyczajami danego państwa; niemniej jednak uważa, że oprócz 
tradycyjnych kryteriów, takich jak powszechność, przejrzystość i dostępność, należałoby 
zdefiniować właściwe tym usługom sposoby i warunki organizacji;

7. uważa, że należy pogodzić prawo państw członkowskich do samodzielnego 
zdefiniowania usług socjalnych użyteczności publicznej z zapewnieniem koniecznej 
pewności prawnej, aby zapewnić ochronę zarówno administracji publicznych 
gwarantujących usługi socjalne, jak i dostawców i odbiorców usług socjalnych oraz 
obywatelek i obywateli na obszarze całej UE;

8. uważa, że należy uznać zgodność nienastawionej na zysk działalności niektórych 
dostawców usług z zagwarantowaną w traktatach swobodą przedsiębiorczości; uważa, że 
ze względu na specyfikę omawianych usług, wypłaty na rzecz dostawców usług 
ewentualnych rekompensat ze strony organów administracji, które są gwarantem tych 
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usług, należy również uznać za zgodne z prawem; uważa, że powyższe rekompensaty nie 
powinny być uznawane za pomoc państwa, jeżeli wymóg kompensacji jest spełniony;

9. uważa, że rozszerzenie omawianych usług i utworzenie nowych stanowi duży potencjał 
w zakresie tworzenia miejsc pracy, co wpłynie pozytywnie na osiągnięcie celów strategii 
lizbońskiej, w szczególności dla pracownic, z jednej strony ponieważ w usługach 
socjalnych pracują przede wszystkim kobiety, a z drugiej ponieważ ich rozwój przede 
wszystkim pozwoli kobietom zachować ich miejsca pracy i utrzymać się na rynku pracy;

10. stwierdza, że z doświadczeń niektórych państw członkowskich można wywnioskować, że 
otwarcie sektorów właściwych usługom socjalnym użyteczności publicznej na 
konkurencję, przy zachowaniu odpowiednich gwarancji, jest korzystne zarówno dla 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, jak i dla podnoszenia jakości 
świadczonych usług;

11. uważa, że Komisja powinna mieć możliwość podejmowania inicjatyw mających na celu 
zarówno wyjaśnienie wspólnotowych zasad mających zastosowanie do omawianych 
usług, jak i określenie podziału odpowiedzialności między UE a państwami 
członkowskimi w przypadku pojawienia się przeszkód i utrudnień w swobodnym 
świadczeniu usług na rynku wewnętrznym.
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