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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje cel komunikatu w sprawie usług socjalnych użyteczności 
publicznej, jakim jest wspieranie modernizacji usług socjalnych wewnątrz Wspólnoty, tak 
aby umożliwić bezpieczne i skuteczne świadczenie wysokiej jakości usług przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw konsumentów i użytkowników oraz godności 
pacjentów, jak i swobody świadczenia usług transgranicznych; uważa, że pożądane 
byłoby zapewnienie większego bezpieczeństwa prawnego w odniesieniu do usług 
użyteczności publicznej, zwłaszcza usług socjalnych, opieki lekarskiej i farmaceutycznej, 
jeżeli okaże się to konieczne - za pomocą wniosku w sprawie specjalnej sektorowej 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady;

2. wskazuje, że usługi socjalne użyteczności publicznej są kluczowe dla spójności 
ekonomicznej, społecznej i terytorialnej w UE, ponieważ spełniają one zobowiązania 
w zakresie usług publicznych oraz cele użyteczności publicznej określone przez właściwe 
władze każdego państwa członkowskiego zgodnie z zasadą pomocniczości; podkreśla 
wagę przejrzystości w określaniu tych celów, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że usługi te w 
coraz większym stopniu świadczone są przez strony trzecie za pośrednictwem partnerstwa 
publiczno-prywatnego oraz outsourcingu i jako takie podlegają prawu wspólnotowemu;

3. uważa, że swoboda świadczenia usług socjalnych użyteczności publicznej oraz swoboda 
wyboru siedziby przez odnośnych usługodawców powinna uwzględniać poszanowanie 
celów równego powszechnego dostępu oraz sprawiedliwych warunków świadczenia tych 
usług i przyczyniać się do ich wdrażania w ramach ogólnych wymagań określonych przez 
państwa członkowskie;

4. uzasadnia, że usługi socjalne użyteczności publicznej pozwalają na zagwarantowanie 
korzystania z praw podstawowych obywateli UE, jako że dotyczą one usług o 
podstawowym znaczeniu w życiu codziennym; uważa zatem, że muszą one być 
postrzegane jako szczególny sektor, realizujący głównie zasady solidarności, integracji 
społecznej, wydajności i stabilności finansowej; uznaje rolę, jaką sektor prywatny 
odgrywa w tym kontekście;

5. podkreśla, że przy ocenie charakterystyki świadczenia tych usług sektor publiczny 
powinien uwzględniać - jako kryterium nadrzędne - korzyści płynące z zapewnienia 
spójności społecznej i lepszej integracji społecznej w przypadkach, gdy usługobiorcy są 
często bezpośrednio zaangażowani w świadczenie danej usługi w ramach organizacji non-
profit;

6. podkreśla w tym kontekście, że w ramach ponoszenia ryzyka związanego z codziennym 
życiem, jak ryzyko związane ze zdrowiem, wypadkami przy pracy itp., szczególną uwagę 
należy poświęcić osobom zależnym, bez względu na to czy zależność ich związana jest z 
niepełnosprawnością, czy wiekiem;
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7. wskazuje, że zarządzanie na szczeblu ogólnoeuropejskim powinno pomóc w zapewnieniu 
przestrzegania przez państwa członkowskie w trakcie świadczenia tych usług 
następujących zasad:

• równy powszechny dostęp;

• objęcie całego terytorium, geograficzny i społeczny dostęp do niezawodnych, 
wysokiej jakości usług w przystępnej cenie, spełniających jednolite normy jakości;

• opłaty za koncesje dla osób niepełnosprawnych i grup o niskich dochodach, które są 
do przyjęcia ze społecznego punktu widzenia, oraz mechanizmy mające na celu 
rozwiązanie problemu wykluczenia społecznego;

• środki zmierzające do unikania regionalnych dysproporcji, zagwarantowania pewności 
prawnej, przejrzystości i zgodności z ramowymi warunkami świadczenia usług;

8. stoi na stanowisku, że zgodnie z tymi zasadami w gestii właściwych władz powinno leżeć 
ustanawianie systemów zezwoleń dotyczących dostępu do organizowania usług 
socjalnych, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady niedyskryminacji;

9. wzywa zatem do dalszego prowadzenia konsultacji i do dalszej współpracy pomiędzy 
wszystkimi zaangażowanymi podmiotami w celu określenia ram niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania i realizacji celów usług socjalnych użyteczności publicznej 
przy jednoczesnym poszanowaniu przyświecających im zasad i wartości.
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