
AD\640601PL.doc PE 378.626v03-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

2006/2134(INI)

24.11.2006

OPINIA
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie usług socjalnych użyteczności publicznej w Unii Europejskiej
(2006/2134(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Edit Bauer



PE 378.626v03-00 2/5 AD\640601PL.doc

PL

PA_NonLeg



AD\640601PL.doc 3/5 PE 378.626v03-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 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 odpowiedzialność dzieloną przez Wspólnotę i państwa członkowskie w 
odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,

B. mając na uwadze potrzebę przestrzegania i zastosowania zasady pomocniczości w 
dziedzinie usług użyteczności publicznej, zapisaną w art. 5 Traktatu WE,

C. mając na uwadze, że rozszerzenie socjalnych usług użyteczności publicznej jest siłą 
napędową przyciągającą coraz większą liczbę kobiet zasilających siłę roboczą,

D. mając na uwadze istotny wkład socjalnych usług użyteczności publicznej w wartości 
wspólnotowe takie jak równość kobiet i mężczyzn oraz spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna, jak też fakt, że wiążą się one ściśle z podstawowymi prawami społecznymi,

E. mając na uwadze fakt, że socjalne usługi użyteczności publicznej nie są chronione przed 
zastosowaniem reguł wewnętrznego rynku Wspólnoty i reguł konkurencji, gdy są one 
dostarczane w warunkach rynkowych, oraz mając na uwadze, że zmiany w sposobie 
dostarczania, finansowania i regulowania usług mają istotny wpływ na usługi socjalne 
użyteczności publicznej,

1. wskazuje, że usługi społeczne, jak wszystkie usługi użyteczności publicznej, są 
centralnym filarem europejskiego modelu społecznego przyczyniającym się w kluczowy 
sposób do spójności i integracji społecznej oraz zastosowania praw podstawowych;

2. podkreśla fakt, że w lutym 2006 roku Parlament Europejski głosował za wyłączeniem 
usług socjalnych z dyrektywy usługowej;

3. popiera rozwój osobnego instrumentu prawnego dla socjalnych usług użyteczności 
publicznej na szczeblu europejskim; wzywa Komisję do stworzenia instrumentu prawnego 
dotyczącego socjalnych usług użyteczności publicznej w celu wyjaśnienia, w jaki sposób 
usługi społeczne odnoszą się do ram prawnych UE takich jak reguły konkurencji oraz 
rynku wewnętrznego;

4. wzywa Komisję do stworzenia większej pewności prawnej w zakresie usług socjalnych
użyteczności publicznej oraz zaproponowania ram ustawodawczych wyjaśniających ramy 
regulacyjne, w których usługi funkcjonują i mogą być unowocześnione przy 
jednoczesnym przestrzeganiu swobody państw członkowskich w określaniu tego, co 
uważają za socjalne usługi użyteczności publicznej i sposobu ich organizacji;

5. przypomina wagę regulacji rynkowej państw członkowskich w dziedzinie socjalnych 
usług użyteczności publicznej oraz swobodę państw członkowskich w utrzymywaniu i 
ustanawianiu systemów zezwoleń w celu zapewnienia powszechnego dostępu, ciągłości i 
wysokiej jakości socjalnych usług użyteczności publicznej;
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6. zaleca państwom członkowskim, aby podczas określania, czym są socjalne usługi 
użyteczności publicznej, wzięły pod uwagę usługi uwarunkowane płcią, takie jak usługi 
społeczne i doradztwa dla kobiet oraz ważne usługi przyczyniające się do jakości życia 
kobiet lub równości, takie jak usługi zdrowotne i edukacja;

7. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania niedyskryminującego dostępu do 
socjalnych usług użyteczności publicznej wszystkim obywatelom, szczególnie grupom 
będącym w niekorzystnym położeniu, w tym m.in. matkom samotnie wychowującym 
dzieci oraz kobietom starszym;

8. wzywa państwa członkowskie, aby w ramach swojej polityki socjalnych usług 
użyteczności publicznej czyniły szybsze postępy w realizacji celu lizbońskiego 
i barcelońskiego polegającego na poprawie godzenia życia zawodowego i rodzinnego;

9. zwraca się do Komisji o uwzględnienie w swoich sprawozdaniach z kontroli kwestii 
sprawiedliwości społecznej, równouprawnienia oraz o włączenie problematyki praw 
dzieci w konkretne dziedziny polityki;

10. wzywa państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny skutków różnych usług 
użyteczności publicznej w kontekście płci oraz do zagwarantowania poszanowania prawa 
antydyskryminacyjnego w zakresie świadczenia socjalnych usług użyteczności publicznej;

11. zaleca Komisji i państwom członkowskim konsultowanie się ze wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami, w tym z przedstawicielami organizacji kobiecych oraz 
organizacji reprezentujących prawa dzieci i osób niepełnosprawnych.
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