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WSKAZÓWKI

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

1. wyraża poważne wątpliwości co do tego, czy przepisy UE dotyczące usług socjalnych 
użyteczności publicznej mogą wpłynąć na rzeczywistą poprawę sytuacji obywateli oraz 
poprawę efektywności tych usług;

2. dlatego wzywa Komisję, aby wykorzystując wyniki studium wspomnianego w jej 
komunikacie oraz odwołując się do danych liczbowych, dokładnie określiła swoje 
stanowisko w sprawie rzeczywistej potrzeby uregulowania tej kwestii na poziomie UE 
oraz sensu istnienia takich przepisów;

3. wzywa Komisję do wskazania podstawy prawnej, na której zamierza oprzeć rozważane 
przepisy prawne; już teraz zwraca uwagę, że art. 16 Traktatu WE nie może stanowić takiej 
podstawy; 

4. w związku z rozważanymi przez Komisję przepisami podkreśla konieczność 
przestrzegania i stosowania określonej w art. 5 Traktatu WE zasady pomocniczości w 
obszarze usług socjalnych użyteczności publicznej; 

5. wyraźnie podkreśla, że zgodnie z podziałem kompetencji oraz z zasadą pomocniczości, 
zdefiniowanie usług socjalnych użyteczności publicznej należy wyłącznie do państw 
członkowskich;

6. podkreśla, że wyłącznie państwa członkowskie oraz społeczności lokalne są 
odpowiedzialne za szczegółowe kwestie związane z organizacją, finansowaniem i 
strukturą usług socjalnych użyteczności publicznej;

7. z tego względu odrzuca już teraz wszelkie przewidywane ewentualnie przez Komisję 
(współ-)finansowanie jako naruszenie podstawowych kompetencji państw członkowskich.
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