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Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 1
Odniesienie 3

- uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności art. 34 
i 36,

Or. de

Poprawkę złożył Milan Cabrnoch

Poprawka 2
Odniesienie 4

skreślone

Or. cs
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że usługi socjalne użyteczności publicznej stanowią (skreślenie)
europejski model społeczny w państwach członkowskich i gwarantują (skreślenie)
ład społeczny i spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną w Unii Europejskiej 
oraz są jednym z narzędzi osiągania celów strategii lizbońskiej,

Or. de

Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że usługi socjalne użyteczności publicznej stanowią jeden 
z najważniejszych filarów, na których opiera się europejski model społeczny, jeden 
z zasadniczych czynników ładu społecznego i spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej w Unii Europejskiej oraz jedno z narzędzi osiągania celów strategii 
lizbońskiej,

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Louis Cottigny

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia B

B. mając ponadto na uwadze, że usługi te dostarczane są głównie przez podmioty 
związane z gospodarką społeczną, a ich celem jest realizacja wartości uznawanych 
powszechnie na szczeblu europejskim, między innymi sprawiedliwości społecznej, 
równości, solidarności, rozwoju demokracji i wolności, a także mając na uwadze, że 
ostatecznym celem usług socjalnych użyteczności publicznej jest zagwarantowanie 
praw podstawowych obywateli i poszanowanie godności ludzkiej,

Or. fr
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Poprawkę złożył Harlem Désir

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia B

B. mając ponadto na uwadze, że usługi te dostarczane są głównie przez podmioty 
związane z gospodarką społeczną, a ich celem jest realizacja wartości uznawanych 
powszechnie na szczeblu europejskim, między innymi sprawiedliwości społecznej, 
równości, solidarności, rozwoju demokracji i wolności, a także mając na uwadze, że 
ostatecznym celem usług socjalnych użyteczności publicznej jest zagwarantowanie 
praw podstawowych obywateli i poszanowanie godności ludzkiej,

Or. fr

Poprawkę złożyli Françoise Castex, Alain Hutchinson

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia B

B. mając ponadto na uwadze, że usługi te dostarczane są głównie przez podmioty 
związane z gospodarką społeczną, a ich celem jest realizacja wartości uznawanych 
powszechnie na szczeblu europejskim, między innymi sprawiedliwości społecznej, 
równości, solidarności, rozwoju demokracji i wolności, a także mając na uwadze, że 
ostatecznym celem usług socjalnych użyteczności publicznej jest zagwarantowanie 
praw podstawowych obywateli i poszanowanie godności ludzkiej,

Or. fr

Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia B

B. mając ponadto na uwadze, że usługi te dostarczane są głównie przez podmioty 
związane z gospodarką społeczną, a ich celem jest realizacja wartości uznawanych 
powszechnie na szczeblu europejskim, między innymi sprawiedliwości społecznej, 
równości, solidarności, rozwoju demokracji i wolności, a także mając na uwadze, że 
ostatecznym celem usług socjalnych użyteczności publicznej jest zagwarantowanie 
praw podstawowych obywateli i poszanowanie godności ludzkiej,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia B

B. mając ponadto na uwadze, że celem tych usług jest realizacja wartości uznawanych 
powszechnie na szczeblu europejskim, między innymi sprawiedliwości społecznej, 
równości, solidarności, rozwoju demokracji i wolności, a także mając na uwadze, że 
ostatecznym celem usług socjalnych użyteczności publicznej jest zagwarantowanie 
praw podstawowych obywateli i poszanowanie godności ludzkiej; mając na uwadze 
możliwą asymetrię między dostarczycielami a odbiorcami usług socjalnych 
użyteczności publicznej, która wynika z faktu, iż wielu odbiorców usług socjalnych 
użyteczności publicznej znajduje się na wrażliwej pozycji i jest od tych usług 
uzależnionych; mając na uwadze, że w przypadku usług socjalnych użyteczności 
publicznej należy przestrzegać zasad podejścia opartego na przestrzeganiu praw,

Or. en

Poprawkę złożył Joel Hasse Ferreira

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia B a (nowy)

Ba. mając na uwadze, że na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci popyt obywateli 
europejskich na usługi socjalne użyteczności publicznej wzrósł w związku z nowymi 
potrzebami i oczekiwaniami społecznymi wobec obowiązków władz publicznych w 
ramach państwa dobrobytu,

Or. fr

Poprawkę złożył Harlem Désir

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia B a (nowy)

Ba. mając na uwadze, że ze względu na zmiany w strukturze demograficznej i rodzinnej, 
a także konieczność rozwoju nowych usług związanych z opieką nad osobami 
starszymi i dziećmi, usługi socjalne użyteczności publicznej odgrywają rosnącą rolę 
w europejskim modelu społecznym,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia B a (nowy)

Ba. mając na uwadze, że zgodnie z art. 136 traktatu WE, prawo wspólnotowe jest 
związane z Europejską kartą społeczną Rady Europy, jak również z prawem do 
ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, a także do pomocy socjalnej i 
medycznej,

Or. de

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że usługi socjalne użyteczności publicznej (skreślenie) przynoszą 
(skreślenie) pozytywne skutki w postaci wzrostu gospodarczego, dobrobytu, 
zatrudnienia i spójności społecznej, oraz że usługi te często dostarczane są przez 
podmioty związane z gospodarką społeczną,

Or. en

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia C a (nowy)

Ca. mając na uwadze, że usługi socjalne użyteczności społecznej z natury nie są 
zorientowane na zysk, a ich celem jest ochrona ludzkiej godności, 

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że usługi socjalne użyteczności publicznej są świadczone 
w dynamicznym środowisku, do którego muszą się stale dostosowywać, aby utrzymać 
wysoki poziom jakości i skuteczności, i nie powinny podlegać zasadom konkurencji 
ani spekulacyjnym mechanizmom rynkowym,
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Or. el

Poprawkę złożył Joel Hasse Ferreira

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia D a (nowy)

Da. mając na uwadze, że przed społeczeństwem europejskim stoją obecnie wyzwania 
społeczne i gospodarcze, jak między innymi skutki globalizacji, zmiany 
demograficzne, rozwój technologiczny, przemiany w przemyśle, imigracja oraz 
zmiany w strukturze rodzinnej i zawodowej; mając na uwadze, że w tym kontekście 
usługi socjalne użyteczności publiczności stanowią nieocenioną pomoc w
podejmowaniu wspomnianych wyzwań,

Or. fr

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia D a (nowy)

Da. mając na uwadze, że w przypadku usług socjalnych użyteczności publicznej 
poszanowanie godności ludzkiej stanowi kluczowy element, że usługi te, ze względu 
na swój charakter zorientowane na ten cel, wpisują się w szerszy kontekst i nie 
powinny być rozpatrywane osobno,

Or. de

Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia D a (nowy)

Da. mając na uwadze, że na przestrzeni ostatnich lat usługi socjalne użyteczności 
publicznej rozwinęły się w dużej mierze dzięki sukcesowi nowych form organizacji 
społecznej i produkcyjnej, takich jak spółdzielnie społeczne, spółki użyteczności 
społecznej, spółdzielnie działające we wspólnym interesie i w końcu przedsiębiorstwa 
socjalne,

Or. it
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Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że dostępność podstawowych usług socjalnych wykazuje znaczne 
różnice w poszczególnych państwach członkowskich; mając jednak na uwadze 
konieczność uznania i wprowadzenia pewnej liczby usług socjalnych, które ze 
względu na fakt, iż stanowią podstawę europejskiego modelu społecznego, powinny 
być zapewnione na całym obszarze Unii w celu zagwarantowania spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej,

Or. el

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia E a (nowy)

Ea. mając na uwadze fakt, iż niektórzy dostarczyciele usług socjalnych użyteczności 
publicznej świadczą kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego usługi, nie 
posiadając przy tym mandatu państwa, 

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia F

F. mając na uwadze istnienie (skreślenie) niejednoznaczności pojęciowej w odniesieniu 
do niektórych podstawowych pojęć w omawianej dziedzinie, jak na przykład „usługa 
publiczna”, „usługa użyteczności publicznej”, „usługa świadczona w ogólnym 
interesie gospodarczym”, „usługa socjalna użyteczności publicznej”, a także mając na 
uwadze utrzymywanie się tej niejednoznaczności w niedawnych aktach 
wspólnotowych, co przyczynia się do niepewności prawnej obserwowanej w 
omawianym sektorze,

Or. el
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia F a (nowy)

Fa. mając na uwadze, że zgodnie z zasadami zawartymi we wspomnianym komunikacie, 
Komisja wychodzi z założenia, iż wszystkie usługi socjalne, bez względu na ich 
szczegółowy charakter, można ze względu na ich orientację zakwalifikować jako 
„działalność gospodarczą” w rozumieniu art. 43 i 49 traktatu WE; mając ponadto 
na uwadze, że ponieważ usługi socjalne zorientowane są głównie na cele społeczne, 
art. 86 ust. 2 traktatu WE nie został uwzględniony w wystarczającym stopniu,

Or. de

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia H

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Harald Ettl

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia H

H. mając na uwadze w związku z tym, że rzeczą pilną i niezbędną jest uzyskanie
wyjaśnienia stosowanych pojęć oraz otoczenia prawnego, w którym mogą 
funkcjonować usługi socjalne użyteczności publicznej, w szczególności wyjaśnienia 
zasady użyteczności publicznej oraz norm dotyczących konkurencji i pomocy 
państwa,

Or. de

Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia H

H. mając na uwadze w związku z tym, że rzeczą pilną i niezbędną jest uzyskanie 
wyjaśnienia stosowanych pojęć oraz ram prawnych, w których mogą funkcjonować 
usługi socjalne użyteczności publicznej, w szczególności wyjaśnienia zasady 
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użyteczności publicznej oraz norm dotyczących konkurencji i pomocy państwa, które 
znajdują bądź nie znajdują tutaj zastosowania,

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia H

H. mając na uwadze w związku z tym, że rzeczą pilną i niezbędną jest uzyskanie 
wyjaśnienia stosowanych pojęć oraz ram prawnych, w których mogą funkcjonować 
usługi socjalne użyteczności publicznej, w szczególności wyjaśnienia zasady 
użyteczności publicznej oraz norm dotyczących konkurencji i pomocy państwa, tak 
aby społeczny charakter świadczenia usług socjalnych użyteczności publicznej nie 
doznał uszczerbku,

Or. el

Poprawkę złożył Joel Hasse Ferreira

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia H a (nowy)

Ha. mając na uwadze, że wszystkie uregulowania dotyczące usług socjalnych 
użyteczności publicznej powinny uwzględniać ograniczenia związane z zasadą 
pomocniczości, która daje krajowym władzom publicznym swobodę definiowania, 
organizowania i finansowania usług socjalnych użyteczności publicznej w sposób 
uznany przez nie za właściwy, a także ograniczenia związane z zasadą 
proporcjonalności, mając jednocześnie na uwadze podstawowe wartości podzielane 
na poziomie europejskim, które powinny być przestrzegane przez wszystkich przy 
dokonywaniu regulacji w zakresie usług socjalnych użyteczności publicznej,

Or. fr

Poprawkę złożyła Françoise Castex

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia I a (nowy)

Ia. mając ponadto na uwadze, że usługi socjalne wyznaczają zakres szczególnego 
sektora usług nienastawionych na zysk, który nie podlega zasadom komercyjnym
i konkurencyjnym; należy uznać istnienie sektora gospodarki społecznej i solidarnej, 
którego podmioty korzystają ze szczególnego statusu prawnego;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia I a (nowy)

Ia. mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich ustanowił, 
iż ograniczenia swobody usprawiedliwione są tylko w przypadku zaistnienia 
naglących powodów związanych z interesem ogólnym oraz gdy ograniczenia te są 
proporcjonalne; mając ponadto na uwadze, że te naglące powody związane 
z interesem ogólnym to utrzymywanie stabilności finansowej systemów opieki 
społecznej i zabezpieczanie dostarczania usług socjalnych oraz zapewnienie ich 
jakości,

Or. de

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 30
Punkt uzasadnienia I b (nowy)

Ib. mając na uwadze, że działalność związana ze świadczeniem usług socjalnych jest 
silnie uzależniona od zaangażowania wolontariuszy oraz od darowizn i że stanowi to 
cechę charakterystyczną tych usług, a nawet jeśli na poczet tych usług pobierane są 
podatki, nie można mówić tutaj o zasadzie wzajemności, chodzi bowiem zawsze 
o działalność, która opiera się na zasadzie solidarności społecznej,

Or. de

Poprawkę złożył Iles Braghetto

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia J

J. mając na uwadze, że sektor usług socjalnych użyteczności publicznej daje pracę coraz 
większej liczbie osób, że wzrost zatrudnienia w tym sektorze przewyższa średnią z 
innych sektorów działalności, że duży udział mają w nim kobiety i że występują w 
nim interesujące modele elastyczności zawodowej, jak praca w niepełnym wymiarze 
godzin, elastyczne godziny pracy czy wolontariat, które należy propagować i 
odpowiednio chronić w prawie pracy (skreślenie),

Or. de
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Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia J

J. mając na uwadze, że sektor usług socjalnych użyteczności publicznej daje pracę coraz 
większej liczbie osób, że wzrost zatrudnienia w tym sektorze przewyższa średnią z 
innych sektorów działalności, że duży udział mają w nim kobiety i że występują w 
nim interesujące modele elastyczności zawodowej, jak praca w niepełnym wymiarze 
godzin, elastyczne godziny pracy czy wolontariat, które należy propagować i 
odpowiednio chronić w prawie pracy; mając również na uwadze, że w sektorze usług 
socjalnych użyteczności publicznej występują niepokojące przypadki niepewnej 
sytuacji zawodowej, które należy zwalczać, zapewniając w ramach prawa pracy 
odpowiednią ochronę wszystkim osobom zatrudnionym w sektorze usług socjalnych 
użyteczności publicznej,

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia J

J. mając na uwadze, że sektor usług socjalnych użyteczności publicznej daje pracę coraz 
większej liczbie osób, że wzrost zatrudnienia w tym sektorze przewyższa w 
niektórych krajach średnią z innych sektorów działalności, że duży udział mają w 
nim kobiety i że występują w nim interesujące modele elastyczności zawodowej, jak 
praca w niepełnym wymiarze godzin, elastyczne godziny pracy czy wolontariat, które 
należy propagować i odpowiednio chronić w prawie pracy oraz w ramach systemu 
ubezpieczeń społecznych; mając również na uwadze, że w sektorze usług socjalnych 
użyteczności publicznej występują niepokojące przypadki niepewnej sytuacji 
zawodowej, których należy unikać,

Or. es

Poprawkę złożyła Françoise Castex

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia J

J. mając na uwadze, że sektor usług socjalnych użyteczności publicznej daje pracę coraz 
większej liczbie osób, że wzrost zatrudnienia w tym sektorze przewyższa średnią z 
innych sektorów działalności, że duży udział mają w nim kobiety i że występują w 
nim interesujące modele opłacanej i nieopłacanej działalności zawodowej; należy 
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uznawać i wynagradzać liczne formy wolontariatu; należy propagować i 
odpowiednio chronić w prawie pracy pracę w niepełnym wymiarze godzin i 
elastyczne godziny pracy; mając również na uwadze, że w sektorze usług socjalnych 
użyteczności publicznej występują niepokojące przypadki niepewnej sytuacji 
zawodowej, których należy unikać,

Or. fr

Poprawkę złożył Harlem Désir

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia J

J. mając na uwadze, że sektor usług socjalnych użyteczności publicznej daje pracę coraz 
większej liczbie osób, że wzrost zatrudnienia w tym sektorze przewyższa średnią z 
innych sektorów działalności, że duży udział mają w nim kobiety i że występują w 
nim interesujące modele elastyczności zawodowej, jak dobrowolna praca w 
niepełnym wymiarze godzin, elastyczne godziny pracy czy wolontariat, które należy 
propagować i odpowiednio chronić w prawie pracy; mając również na uwadze, że w 
sektorze usług socjalnych użyteczności publicznej występują niepokojące przypadki 
niepewnej sytuacji zawodowej, których należy unikać i dla których należy znajdować 
rozwiązania w ramach dialogu społecznego,

Or. fr

Poprawkę złożył Harald Ettl

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia J

J. mając na uwadze, że sektor usług socjalnych użyteczności publicznej daje pracę coraz 
większej liczbie osób, że wzrost zatrudnienia w tym sektorze przewyższa średnią 
z innych sektorów działalności, że duży udział mają w nim kobiety i że często 
występują w nim nietypowe formy pracy, jak praca w niepełnym wymiarze godzin, 
elastyczne godziny pracy oraz między innymi wolontariat, które należy propagować
i odpowiednio chronić w prawie pracy; mając również na uwadze, że w sektorze usług 
socjalnych użyteczności publicznej występują niepokojące przypadki niepewnej 
sytuacji zawodowej, których należy unikać,

Or. de
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Poprawkę złożył Joel Hasse Ferreira

Poprawka 37
Punkt uzasadnienia J a (nowy)

Ja. mając na uwadze, że dialog społeczny jest jednym z nieodzownych czynników 
poprawy jakości usług socjalnych użyteczności publicznej oraz że powinny w nim 
uczestniczyć władze publiczne na wszystkich odpowiednich poziomach, 
przedstawiciele pracowników i przedsiębiorstw, organizacje pozarządowe i inni 
przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, jak również sami odbiorcy usług,

Or. fr

Poprawkę złożył Joel Hasse Ferreira

Poprawka 38
Punkt uzasadnienia J b (nowy)

Jb. mając na uwadze, że umowy międzynarodowe zawarte przez Wspólnotę 
i zobowiązania z nich wynikające powinny być zgodne z normami i politykami 
wewnętrznymi Wspólnoty; mając na uwadze, że należy odpowiednio uwzględniać 
charakterystykę usług socjalnych użyteczności publicznej przy zawieraniu 
międzynarodowych umów handlowych, takich jak GATT (WTO),

Or. fr

Poprawkę złożył Milan Cabrnoch

Poprawka 39
Punkt uzasadnienia K

skreślony

Or. cs

Poprawkę złożył Harald Ettl

Poprawka 40
Punkt uzasadnienia K

skreślony

Or. de
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Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia K

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 42
Punkt uzasadnienia K

K. mając na uwadze, że usługi zdrowotne, wyłączone z wyżej wymienionego komunikatu 
Komisji, również należą do usług socjalnych użyteczności publicznej, a zatem 
prezentują takie same cechy i spełniają takie same cele; uznając jednakże ich 
specyfikę z punktu widzenia złożoności organizacji (skreślenie),

Or. en

Poprawkę złożył Harlem Désir

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia K

K. mając na uwadze, że usługi zdrowotne, wyłączone z wyżej wymienionego komunikatu 
Komisji, również należą do usług socjalnych użyteczności publicznej, a zatem 
prezentują takie same cechy i spełniają takie same cele; uznając jednakże ich 
specyfikę z punktu widzenia złożoności organizacji i obciążenia finansowego dla 
administracji publicznej państw członkowskich, która wpisuje się ogólną politykę 
zdrowia publicznego,

Or. fr

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 44
Punkt uzasadnienia K

K. mając na uwadze, że usługi zdrowotne, wyłączone z wyżej wymienionego komunikatu 
Komisji, również należą do usług socjalnych użyteczności publicznej, a zatem 
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prezentują pewną liczbę właściwych im cech i spełniają właściwe im cele; uznając 
jednakże ich specyfikę z punktu widzenia złożoności organizacji i trwałego obciążenia 
finansowego dla administracji publicznej państw członkowskich,

Or. es

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 45
Punkt uzasadnienia K

K. mając na uwadze, że usługi zdrowotne, wyłączone z wyżej wymienionego komunikatu 
Komisji, również należą do usług socjalnych użyteczności publicznej, a zatem 
prezentują takie same cechy i spełniają takie same cele; uznając jednakże ich 
specyfikę z punktu widzenia złożoności w odniesieniu do zakresu udziału 
finansowego (skreślenie) administracji publicznej państw członkowskich,

Or. el

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 46
Ustęp 1

1. przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji, która przyczynia się do realizacji 
Białej księgi na temat usług użyteczności publicznej i ma na celu utworzenie ram 
pojęciowych i prawnych właściwych dla tych usług; (skreślenie)

Or. en

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 47
Ustęp 1

1. przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji, która przyczynia się do realizacji 
Białej księgi na temat usług użyteczności publicznej i ma na celu zapewnienie ram 
pojęciowych i prawnych właściwych w przypadku tych usług; uważa jednak, że 
wspomniany komunikat Komisji nie wyjaśnia wystarczająco kwestii klasyfikacji i 
definicji usług socjalnych użyteczności publicznej oraz odsuwa w czasie podjęcie 
decyzji w sprawie ram prawnych, które powinny mieć do nich zastosowanie;

Or. de
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Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 48
Ustęp 1

1. przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji, która przyczynia się do realizacji 
Białej księgi na temat usług użyteczności publicznej i ma na celu utworzenie ram 
pojęciowych i prawnych właściwych dla tych usług; uważa jednak, że wspomniany 
komunikat Komisji nie wyjaśnia wystarczająco kwestii klasyfikacji i definicji usług 
socjalnych użyteczności publicznej oraz odsuwa w czasie podjęcie decyzji w sprawie 
ram prawnych, które powinny mieć do nich zastosowanie; wyraża ubolewanie, 
że zgodnie z komunikatem Komisji, usługi zdrowotne nie zostały zakwalifikowane 
jako usługi socjalne użyteczności publicznej;

Or. el

Poprawkę złożył Iles Braghetto

Poprawka 49
Ustęp 1

1. przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji, która przyczynia się do realizacji 
Białej księgi na temat usług użyteczności publicznej i ma na celu utworzenie ram 
pojęciowych i prawnych właściwych dla tych usług; uważa jednak, że wspomniany 
komunikat Komisji nie wyjaśnia wystarczająco kwestii klasyfikacji i definicji usług 
socjalnych użyteczności publicznej oraz wyraża zadowolenie z powodu odsunięcia w 
czasie do momentu zakończenia procesu konsultacji decyzji w sprawie ram 
prawnych, które powinny mieć do nich zastosowanie;

Or. de

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 50
Ustęp 1

1. odnotowuje inicjatywę Komisji, która przyczynia się do realizacji Białej księgi na 
temat usług użyteczności publicznej i ma na celu utworzenie ram pojęciowych 
i prawnych właściwych dla tych usług; uważa jednak, że wspomniany komunikat 
Komisji nie wyjaśnia wystarczająco kwestii klasyfikacji i definicji usług socjalnych 
użyteczności publicznej oraz odsuwa w czasie podjęcie decyzji w sprawie ram 
prawnych, które powinny mieć do nich zastosowanie;

Or. en
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Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 51
Ustęp 1 a (nowy)

1a. zdecydowanie odrzuca przedstawione w komunikacie Komisji stanowisko, iż „niemal 
wszystkie usługi należące do dziedziny socjalnych można uznać za «działalność 
gospodarczą» w rozumieniu art. 43 i 49 traktatu WE”; przestrzega przed poważnymi 
konsekwencjami takiego podejścia, które doprowadzi do włączenia wielu usług 
socjalnych użyteczności publicznej w zakres niedawno przyjętej dyrektywy w sprawie 
usług na rynku wewnętrznym, ponieważ nie są nią objęte tylko usługi użyteczności 
publicznej niemające charakteru gospodarczego; podkreśla, że dyrektywa usługowa 
nie powinna mieć zastosowania do usług socjalnych;

Or. en

Poprawkę złożył Iles Braghetto

Poprawka 52
Ustęp 1 a (nowy)

1a. potwierdza, że państwa członkowskie mogą w sposób autonomiczny określać to, 
co rozumieją one pod pojęciem usług socjalnych użyteczności publicznej;

Or. de

Poprawkę złożył Iles Braghetto

Poprawka 53
Ustęp 1 b (nowy)

1b. zaznacza jednak, że usług socjalnych użyteczności publicznej nie należy świadczyć 
w celu osiągnięcia zysku oraz że powinny one być dostępne dla wszystkich 
i po umiarkowanych cenach;

Or. de
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Poprawkę złożył José Albino Silva Peneda

Poprawka 54
Ustęp 2 

2. potwierdza swoje zaangażowanie w sprawę nowoczesnych i wysokiej jakości usług 
socjalnych użyteczności publicznej, które są instrumentem wcielania w życie wielu 
wpisanych w projekt europejski wartości, takich jak równość, solidarność, zgodność 
z prawem i poszanowanie godności ludzkiej, a także zasady dostępności, 
powszechności usług, skuteczności, oszczędnego zarządzania zasobami, ciągłości, 
bliskości użytkownika oraz przejrzystości, które przyczyniają się do realizacji zadań 
Wspólnoty określonych w art. 2 i 3 traktatu;

Or. pt

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 55
Ustęp 2

2. potwierdza swoje zaangażowanie w sprawę nowoczesnych i wysokiej jakości usług 
socjalnych użyteczności publicznej, skoncentrowanych na wartościach, jakimi są 
równość, solidarność, zgodność z prawem i poszanowanie godności ludzkiej, a także 
na zasadach zapewniających poszanowanie praw podstawowych wszystkich ludzi, 
zasadach dostępności, powszechności usług, jakości i skuteczności, oszczędnego 
zarządzania zasobami, ciągłości, bliskości użytkownika oraz przejrzystości, udziału 
użytkownika, trwałego rozwoju oraz wysokiej jakości standardów socjalnych 
i standardów pracy, które przyczyniają się do realizacji zadań Wspólnoty określonych 
w art. 2 i 3 traktatu;

Or. en

Poprawkę złożył Harlem Désir

Poprawka 56
Ustęp 2

2. potwierdza swoje zaangażowanie w sprawę nowoczesnych i wysokiej jakości usług 
socjalnych użyteczności publicznej, skoncentrowanych na wartościach, jakimi są 
równość, solidarność, zgodność z prawem i poszanowanie godności ludzkiej, a także 
na zasadach dostępności, powszechności usług, jakości, skuteczności, oszczędnego 
zarządzania zasobami, ciągłości, bliskości użytkownika oraz przejrzystości, które 
przyczyniają się do realizacji zadań Wspólnoty określonych w art. 2 i 3 traktatu;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 57
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wyraża poważane wątpliwości, czy w kontekście zasady pomocniczości przyjęcie na 
poziomie UE uregulowania dotyczącego usług socjalnych użyteczności publicznej 
doprowadzi do rzeczywistej poprawy sytuacji z punktu widzenia obywatelek 
i obywateli europejskich, a także do zwiększenia efektywności tych usług;

Or. de

Poprawkę złożył Milan Cabrnoch

Poprawka 58
Ustęp 3

skreślony

Or. cs

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 59
Ustęp 3

3. wyraża przekonanie, że usługi socjalne użyteczności publicznej to środek mogący 
wzmocnić społeczne aspekty Unii Europejskiej oraz zapewnić osiągnięcie
równowagi socjalnej, pomóc w osiągnięciu celów agendy społecznej i sprostaniu 
takim wyzwaniom, jak globalizacja, ubóstwo i wykluczenie społeczne, zwalczanie 
dyskryminacji, równouprawnienie, przemiany zachodzące w przemyśle, postęp 
technologiczny, zmiany demograficzne, migracje czy zmiana modeli społecznych i 
modeli pracy, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju Europy społecznej;

Or. en

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 60
Ustęp 3

3. wyraża przekonanie, że usługi socjalne użyteczności publicznej to między innymi
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środek mogący wzmocnić społeczne aspekty strategii lizbońskiej, pomóc w 
osiągnięciu celów agendy społecznej i sprostaniu takim wyzwaniom, jak globalizacja, 
przemiany zachodzące w przemyśle, postęp technologiczny, zmiany demograficzne, 
migracje czy zmiana modeli społecznych i modeli pracy, przyczyniając się w ten 
sposób do rozwoju Europy społecznej;

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 61
Ustęp 3

3. wyraża przekonanie, że usługi socjalne użyteczności publicznej to środek mogący 
wzmocnić społeczne aspekty strategii lizbońskiej, pomóc w osiągnięciu celów agendy 
społecznej i sprostaniu takim wyzwaniom, jak globalizacja, przemiany gospodarcze, 
postęp technologiczny, zmiany demograficzne, migracje czy zmiana modeli 
społecznych i modeli pracy, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju Europy 
społecznej;

Or. es

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 62
Ustęp 3

3. wyraża przekonanie, że usługi socjalne użyteczności publicznej to środek mogący 
wzmocnić społeczne aspekty strategii lizbońskiej, pomóc w osiągnięciu celów agendy 
społecznej i sprostaniu takim wyzwaniom, jak globalizacja, przemiany zachodzące 
w przemyśle, postęp technologiczny, zmiany demograficzne, migracje czy zmiana 
modeli społecznych i modeli pracy, przyczyniając się w ten sposób nie tylko do 
rozwoju Europy społecznej, lecz również do propagowania na poziomie 
międzynarodowym nowego gospodarczego modelu rozwoju;

Or. el

Poprawkę złożył Joel Hasse Ferreira

Poprawka 63
Ustęp 3 a (nowy)

3a. uważa, że polityka społeczna, wraz z powiązanym świadczeniem usług socjalnych 
użyteczności publicznej, jest nierozerwalnie związana z politykami gospodarczymi, 
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a celem ich koordynacji powinno być osiągnięcie wysokiego poziomu wzrostu, 
dobrobytu, solidarności oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Louis Cottigny

Poprawka 64
Ustęp 3 a (nowy)

3a. uważa, że usług tych, przyczyniających się do osiągnięcia celów lizbońskich, nie 
można wystawiać na wyłączne działanie sił rynkowych; wymogi uniwersalności, 
dostępności, jakości, niedyskryminacji oraz programowania terytorialnego nie mogą 
zostać spontanicznie spełnione przez rynek i wiążą się z koniecznością publicznej 
interwencji ze strony państw członkowskich, szczególnie w odniesieniu do systemu 
ofertowego i taryfikacyjnego;

Or. fr

Poprawkę złożył Gilles Savary

Poprawka 65
Ustęp 4

4. przyjmuje z zadowoleniem uznanie przez Komisję specyfiki najważniejszych 
elementów określających usługi socjalne użyteczności publicznej, odróżniających je 
od pozostałych rodzajów usług; przyjmuje ustanowione przez Komisję kryteria 
definiujące usługi socjalne użyteczności publicznej:
– działanie w oparciu o zasadę solidarności, wymuszoną szczególnie przez losowy 
charakter zagrożeń czy brak zrównoważenia wkładu i korzyści na poziomie 
jednostki,
– kompleksowy i zindywidualizowany charakter dostosowany do zróżnicowanych 
potrzeb, konieczny dla zapewnienia podstawowych praw człowieka i ochrony 
najbardziej podatnych na zagrożenia,
– działalność nienastawiona na zysk a skoncentrowana szczególnie na 
najtrudniejszych sytuacjach, często wynikająca z przyczyn historycznych,
– uczestnictwo wolontariuszy, wyraz potencjału obywatelskiego,
– silne zakorzenienie w (lokalnej) tradycji kulturowej; ta cecha często uzewnętrznia 
się w bliskim kontakcie między dostarczycielem i odbiorcą usług, umożliwiającym 
uwzględnienie szczególnych potrzeb tego ostatniego,
– niesymetryczny stosunek dostarczyciela do odbiorcy usług, którego nie można 
sprowadzić do normalnej relacji usługodawca-konsument i który wymaga udziału 
trzeciej, finansującej strony;

Or. fr



PE 378.585v01-00 22/58 AM\629928PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 66
Ustęp 4

4. przyjmuje z zadowoleniem uznanie przez Komisję specyfiki najważniejszych 
elementów określających usługi socjalne użyteczności publicznej, odróżniających je 
od pozostałych rodzajów usług; uważa jednak, że kryteria dotyczące organizacji, które 
zgodnie ze wspomnianym komunikatem charakteryzują usługi socjalne użyteczności 
publicznej, można przyjąć tylko tymczasowo i traktować jak wskazówkę, w 
oczekiwaniu na bardziej konkretne wnioski z procesu konsultacji z państwami 
członkowskimi oraz podmiotami świadczącymi usługi socjalne użyteczności 
publicznej i ich użytkownikami, do podjęcia którego zobowiązała się Komisja; 
podkreśla, iż kompetentne władze państw członkowskich powinny mieć swobodę w 
określaniu tego, co uznają za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, 
oraz szeroką dowolność przy podejmowaniu decyzji w zakresie organizowania, 
regulowania i finansowania takich usług; 

Or. en

Poprawkę złożył Gilles Savary

Poprawka 67
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wobec dużej różnorodności statutowej i organicznej usług socjalnych użyteczności 
publicznej należałoby uzyskać na poziomie europejskim uznanie dla określenia 
organizacji użyteczności publicznej nienastawionej na zysk, spełniającej kryteria 
określone przez Komisję i nieprzeznaczającej środków na cele prywatne;

Or. fr

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 68
Ustęp 4 a (nowy)

4a. podkreśla fakt, iż usługi socjalne użyteczności publicznej odgrywają kluczowa rolę 
w zapobieganiu głównym chorobom oraz że wiążą się one z bardziej złożoną pracą 
wykonywaną przez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia; należy zatem 
unikać wszelkiego rozdziału usług socjalnych od usług w dziedzinie ochrony 
zdrowia, a raczej wzmocnić pozytywne działania, możliwe do osiągnięcia dzięki 
połączeniu tych usług, i propagować w ten sposób spójniejszą politykę dobrobytu, 
odpowiednie środki zapobiegawcze oraz większe poszanowanie godności pacjentów;
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Or. en

Poprawkę złożył Harald Ettl

Poprawka 69
Ustęp 5

5. potwierdza, że w przypadku usług socjalnych użyteczności publicznej to normy 
dotyczące konkurencji, pomocy państwa i rynku wewnętrznego powinny być zgodne z 
obowiązkiem dostarczania usług publicznych, a nie odwrotnie;

Or. de

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 70
Ustęp 5

5. uważa, że podejście do usług socjalnych użyteczności publicznej przeciwstawiające 
normy dotyczące konkurencji, pomocy państwa i rynku pojęciom usługi publicznej, 
użyteczności publicznej i spójności społecznej jest błędne; uważa wręcz przeciwnie, 
że niezbędna jest zmiana obecnej niejasnej sytuacji prawnej w odniesieniu do usług 
socjalnych użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie do traktatu rozdziału 
dotyczącego dóbr publicznych i usług użyteczności publicznej, stwierdzając przy tym, 
że dobra publiczne, usługi publiczne, usługi użyteczności publicznej oraz sektor 
działalności nienastawionej na zysk nie podlegają zasadom konkurencji, pomocy 
państwa, zamówień publicznych i rynku wewnętrznego, tworzą zaś sektor 
zarządzany zgodnie z interesem publicznym i zorganizowany według zasady 
pomocniczości, znajdujący się w wyłącznej kompetencji państw członkowskich oraz 
odpowiednich władz regionalnych i lokalnych, zapewniających jego właściwe 
funkcjonowanie;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 71
Ustęp 5

5. uważa, że podejście do usług socjalnych użyteczności publicznej przeciwstawiające 
normy dotyczące konkurencji, pomocy państwa i rynku pojęciom usługi publicznej, 
użyteczności publicznej i spójności społecznej jest błędne; uważa wręcz przeciwnie, 
że niezbędne jest ich pogodzenie poprzez propagowanie pozytywnej synergii między 
elementami gospodarczymi i społecznymi; (skreślenie)
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Or. en

Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 72
Ustęp 5

5. Uważa, że podejście do usług socjalnych użyteczności publicznej przeciwstawiające 
normy dotyczące konkurencji, pomocy państwa i rynku pojęciom usługi publicznej, 
użyteczności publicznej i spójności społecznej jest błędne; uważa wręcz przeciwnie, 
że niezbędne jest ich pogodzenie poprzez propagowanie pozytywnej synergii między 
elementami gospodarczymi i społecznymi; (skreślenie)

Or. pl

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 73
Ustęp 5 a (nowy)

5a. jest przekonany, że przyznanie swobody świadczenia usług socjalnych użyteczności 
publicznej, jak również swobody prowadzenia działalności gospodarczej 
w przypadku podmiotów zainteresowanych świadczeniem takich usług powinno być 
przede wszystkim zgodne i przyczyniać się do osiągnięcia celu, jakim jest równy, 
powszechny i sprawiedliwy dostęp w ramach wymogów zdefiniowanych przez 
państwa członkowskie zgodnie z zasadą pomocniczości;

Or. en

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 74
Ustęp 6

6. uznaje, że w przypadku usług socjalnych użyteczności publicznej ścierają się dwa 
czynniki, które należy koniecznie pogodzić: z jednej strony jest to zasada 
pomocniczości, która stanowi, że krajowe władze publiczne mają swobodę dowolnego 
definiowania, organizowania i finansowania usług socjalnych użyteczności publicznej, 
a także zasada proporcjonalności, a z drugiej strony odpowiedzialność, jaką traktat 
nakłada na Wspólnotę oraz na państwa członkowskie w odpowiednich obszarach 
kompetencyjnych, zwłaszcza na podstawie art. 16, oraz istnienie podstawowych 
wartości i zasad uznawanych powszechnie na szczeblu europejskim, których powinni 
przestrzegać wszyscy, wprowadzając regulacje dotyczące usług socjalnych 
użyteczności publicznej w taki sposób, aby służyły one poszanowaniu praw człowieka 
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i godności osoby ludzkiej;

Or. de

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 75
Ustęp 6

6. uznaje, że w przypadku usług socjalnych użyteczności publicznej ścierają się dwa 
komplementarne czynniki, które należy uwzględnić: z jednej strony jest to zasada 
pomocniczości, która stanowi, że krajowe władze publiczne mają swobodę dowolnego 
definiowania, organizowania i finansowania usług socjalnych użyteczności publicznej, 
(skreślenie), a z drugiej strony współodpowiedzialność, jaką traktat nakłada na 
Wspólnotę w kwestii usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, 
zwłaszcza na podstawie art. 16, w którym zawarte jest stwierdzenie, „że Wspólnota 
i państwa członkowskie, każde w granicach swych kompetencji i w granicach 
stosowania niniejszego Traktatu, zapewniają, aby te usługi funkcjonowały 
na podstawie zasad i na warunkach, które pozwolą im wypełniać ich zadania”, a 
także istnienie podstawowych wartości i zasad uznawanych powszechnie w Unii 
Europejskiej, których powinni przestrzegać wszyscy, wprowadzając regulacje 
dotyczące usług socjalnych użyteczności publicznej w taki sposób, aby służyły one 
poszanowaniu praw człowieka i godności osoby ludzkiej;

Or. en

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 76
Ustęp 6

6. uznaje, że w przypadku usług socjalnych użyteczności publicznej współistnieją dwie 
zasady, których równoważne znaczenie należy potwierdzić: z jednej strony jest to 
zasada pomocniczości, która stanowi, że (skreślenie) władze publiczne państw 
członkowskich mają swobodę dowolnego definiowania, organizowania i finansowania 
usług socjalnych użyteczności publicznej, a także zasada proporcjonalności, a z 
drugiej strony współodpowiedzialność, jaką traktat nakłada na Wspólnotę, zwłaszcza 
na podstawie art. 16 i art. 86 ust. 2, oraz istnienie podstawowych wartości i zasad 
uznawanych powszechnie na szczeblu europejskim, których powinni przestrzegać 
wszyscy, wprowadzając regulacje dotyczące usług socjalnych użyteczności publicznej 
w taki sposób, aby służyły one poszanowaniu praw człowieka i godności osoby 
ludzkiej;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Françoise Castex, Alain Hutchinson

Poprawka 77
Ustęp 6

6. uznaje, że w przypadku usług socjalnych użyteczności publicznej współistnieją dwie 
zasady, których równoważne znaczenie należy potwierdzić: 

z jednej strony jest to zasada pomocniczości, która stanowi, że (skreślenie) władze 
publiczne państw członkowskich mają swobodę dowolnego definiowania, 
organizowania i finansowania usług socjalnych użyteczności publicznej, a także 
zasada proporcjonalności;

a z drugiej strony współodpowiedzialność, jaką traktat nakłada na Wspólnotę, 
zwłaszcza na podstawie art. 16 i art. 86 ust. 2, oraz istnienie podstawowych wartości i 
zasad uznawanych powszechnie na szczeblu europejskim, których powinni 
przestrzegać wszyscy, wprowadzając regulacje dotyczące usług socjalnych 
użyteczności publicznej w taki sposób, aby służyły one poszanowaniu praw człowieka 
i godności osoby ludzkiej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Roselyne Bachelot-Narquin

Poprawka 78
Ustęp 6

6. uznaje, że w przypadku usług socjalnych użyteczności publicznej współistnieją dwie 
zasady, których równoważne znaczenie należy potwierdzić: 

z jednej strony jest to zasada pomocniczości, która stanowi, że (skreślenie) władze 
publiczne państw członkowskich mają swobodę dowolnego definiowania, 
organizowania i finansowania usług socjalnych użyteczności publicznej, a także 
zasada proporcjonalności;

a z drugiej strony współodpowiedzialność, jaką traktat nakłada na Wspólnotę, 
zwłaszcza na podstawie art. 16 i art. 86 ust. 2, oraz istnienie podstawowych wartości i 
zasad uznawanych powszechnie na szczeblu europejskim, których powinni 
przestrzegać wszyscy, wprowadzając regulacje dotyczące usług socjalnych 
użyteczności publicznej w taki sposób, aby służyły one poszanowaniu praw człowieka 
i godności osoby ludzkiej;

Or. fr
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Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 79
Ustęp 6

6. uznaje, że w przypadku usług socjalnych użyteczności publicznej współistnieją dwie 
zasady, których równoważne znaczenie należy potwierdzić: 

z jednej strony jest to zasada pomocniczości, która stanowi, że (skreślenie) władze 
publiczne państw członkowskich mają swobodę dowolnego definiowania, 
organizowania i finansowania usług socjalnych użyteczności publicznej, a także 
zasada proporcjonalności;

a z drugiej strony współodpowiedzialność, jaką traktat nakłada na Wspólnotę, 
zwłaszcza na podstawie art. 16 i art. 86 ust. 2, oraz istnienie podstawowych wartości i 
zasad uznawanych powszechnie na szczeblu europejskim, których powinni 
przestrzegać wszyscy, wprowadzając regulacje dotyczące usług socjalnych 
użyteczności publicznej w taki sposób, aby służyły one poszanowaniu praw człowieka 
i godności osoby ludzkiej;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Louis Cottigny

Poprawka 80
Ustęp 6

6. uznaje, że w przypadku usług socjalnych użyteczności publicznej występują dwa 
czynniki: z jednej strony jest to zasada pomocniczości, która stanowi, że krajowe 
władze publiczne mają swobodę dowolnego definiowania, organizowania i 
finansowania usług socjalnych użyteczności publicznej, a także zasada 
proporcjonalności, a z drugiej strony współodpowiedzialność, jaką traktat nakłada na 
Wspólnotę, zwłaszcza na podstawie art. 16, oraz istnienie podstawowych wartości i 
zasad uznawanych powszechnie na szczeblu europejskim, których powinni 
przestrzegać wszyscy, wprowadzając regulacje dotyczące usług socjalnych 
użyteczności publicznej w taki sposób, aby służyły one poszanowaniu praw człowieka 
i godności osoby ludzkiej;

Or. fr

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 81
Ustęp 6

6. uznaje, że w przypadku usług socjalnych użyteczności publicznej ścierają się dwa 
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czynniki, które należy koniecznie pogodzić: z jednej strony jest to zasada 
pomocniczości, która stanowi, że krajowe władze publiczne mają swobodę 
(skreślenie) definiowania, organizowania i finansowania usług socjalnych 
użyteczności publicznej, a także zasada proporcjonalności, a z drugiej strony 
współodpowiedzialność, jaką traktat nakłada na Wspólnotę, zwłaszcza na podstawie 
art. 16, oraz istnienie podstawowych wartości i zasad uznawanych powszechnie na 
szczeblu europejskim, których powinni przestrzegać wszyscy, wprowadzając 
regulacje dotyczące usług socjalnych użyteczności publicznej w taki sposób, aby 
służyły one poszanowaniu praw człowieka i godności osoby ludzkiej;

Or. en

Poprawkę złożyli Françoise Castex, Alain Hutchinson

Poprawka 82
Ustęp 6 a (nowy)

6a. uważa w tym kontekście, że definicja mieszkalnictwa socjalnego przedstawiona 
w komunikacie – „mieszkalnictwo socjalne zapewniające mieszkania dla osób 
w niekorzystnym położeniu czy też mniej uprzywilejowanych grup społecznych” –
w takiej formule przyczynia się do określenia a priori i ścisłego ograniczenia misji 
budownictwa socjalnego, co z jednej strony leży w wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich zgodnie z zasadą subsydiarności, z drugiej zaś nie uwzględnia 
różnorodności koncepcji i misji budownictwa socjalnego w państwach 
członkowskich, jak również tego, iż zasada uniwersalności prawa do mieszkania 
oraz zasada różnorodności społecznej wynika ze zobowiązań międzynarodowych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Roselyne Bachelot-Narquin

Poprawka 83
Ustęp 6 a (nowy)

6a. uważa w tym kontekście, że definicja mieszkalnictwa socjalnego przedstawiona 
w komunikacie – „mieszkalnictwo socjalne zapewniające mieszkania dla osób 
w niekorzystnym położeniu czy też mniej uprzywilejowanych grup społecznych” –
w takiej formule przyczynia się do określenia a priori i ścisłego ograniczenia misji 
mieszkalnictwa socjalnego, co z jednej strony leży w wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich zgodnie z zasadą subsydiarności, z drugiej zaś nie uwzględnia 
różnorodności koncepcji i misji budownictwa socjalnego w państwach 
członkowskich, jak również tego, iż zasada uniwersalności prawa do mieszkania 
oraz zasady różnorodności społecznej wynika ze zobowiązań międzynarodowych;

Or. fr
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Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 84
Ustęp 6 a (nowy)

6a. uważa w tym kontekście, że definicja mieszkalnictwa socjalnego przedstawiona 
w komunikacie – „mieszkalnictwo socjalne zapewniające mieszkania dla osób 
w niekorzystnym położeniu czy też mniej uprzywilejowanych grup społecznych” –
narusza wyłączne kompetencje państw członkowskich, które zgodnie z zasadą 
subsydiarności formułują definicję usług socjalnych użyteczności publicznej, 
i zbytnio ogranicza misję mieszkalnictwa socjalnego, nie uwzględniając 
różnorodności jego koncepcji i misji w państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Van Lancker

Poprawka 85
Ustęp 6 a (nowy)

6a. uważa w tym kontekście, że definicja mieszkalnictwa socjalnego przedstawiona 
w komunikacie nie uwzględnia różnorodności koncepcji i misji budownictwa 
socjalnego w państwach członkowskich, jak również tego, iż przestrzeganie zasady 
uniwersalności prawa do mieszkania oraz zasady różnorodności społecznej wynika 
ze zobowiązań międzynarodowych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Françoise Castex

Poprawka 86
Ustęp 6 a (nowy)

6a. uważa w tym kontekście, że nie należy definiować mieszkalnictwa socjalnego 
a priori, tak aby móc uwzględnić różnorodność koncepcji i misji wpisanych do 
programów mieszkalnictwa socjalnego; podkreśla również wagę rozwijania 
różnorodności społecznej; wspiera poszanowanie w tej dziedzinie zasady 
pomocniczości;

Or. fr



PE 378.585v01-00 30/58 AM\629928PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Roselyne Bachelot-Narquin

Poprawka 87
Ustęp 6 b (nowy)

6b. w imię zasady pomocniczości zwraca się do podmiotów sprawujących władzę 
publiczną o określenie misji użyteczności publicznej w odniesieniu do usług 
socjalnych użyteczności publicznej; jednak dostarczyciele tych usług mogą
prowadzić działalność jedynie w wypadku uzyskania odpowiedniego mandatu 
w ramach zobowiązań umownych określonych przez władze publiczne;

Or. fr

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 88
Ustęp 7

7. uważa jednak, że ze względu na specyfikę usług socjalnych użyteczności publicznej, 
związaną z ich charakterem i z sytuacją osób z nich korzystających, z powierzonym 
im zadaniem użyteczności publicznej (skreślenie), w razie konfliktu przeważać 
powinna obrona użyteczności publicznej, charakterystycznego i podstawowego 
elementu usług socjalnych użyteczności publicznej;

Or. de

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 89
Ustęp 7 a (nowy)

7a. zaznacza, że broniąc użyteczności publicznej na poziomie europejskim, odpowiednie 
organy powinny zapewnić, by przy dostarczaniu takich usług państwa członkowskie 
zagwarantowały zgodność z następującymi zasadami:
• równy, powszechny dostęp dla wszystkich;
• pełne pokrycie terytorialne, geograficzna i społeczna dostępność do rzetelnych 
usług wysokiej jakości w dostępnej cenie i charakteryzujących się jednolitymi 
standardami jakości;
• społecznie akceptowane opłaty ulgowe w przypadku osób niepełnosprawnych 
i grup o niskich dochodach, a także mechanizmy zwalczania wykluczenia 
społecznego, bez względu na formę świadczenia usług;
• środki pozwalające uniknąć różnic regionalnych i zapewniające stabilność
prawną, przejrzystość i zgodność z ramowymi warunkami świadczenia usług;

Or. en
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Poprawkę złożył Milan Cabrnoch

Poprawka 90
Ustęp 8

skreślony

Or. cs

Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 91
Ustęp 8

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 92
Ustęp 8

8. w tym kontekście odnotowuje z zaniepokojeniem niedawne próby zastosowania do 
niektórych usług socjalnych użyteczności publicznej przepisów i zasad właściwych 
dla usług handlowych (skreślenie), bez uwzględniania czynników i zasad 
odróżniających usługi socjalne użyteczności publicznej od takich usług;

Or. en

Poprawkę złożył Iles Braghetto

Poprawka 93
Ustęp 8

8. w tym kontekście odnotowuje z zaniepokojeniem niedawne próby zastosowania do 
niektórych usług socjalnych użyteczności publicznej, które nie są świadczone w celu 
osiągnięcia zysku, przepisów i zasad właściwych dla usług handlowych i usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, bez uwzględniania czynników i 
zasad odróżniających usługi socjalne użyteczności publicznej od pozostałych usług;

Or. de
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Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 94
Ustęp 8 a (nowy)

8a. sygnalizuje podejmowane ostatnio w niektórych państwach członkowskich próby 
otwarcia, przy zachowaniu niezbędnych gwarancji, usług socjalnych użyteczności 
publicznej na konkurencję, co przyniosło pozytywne rezultaty w kontekście wzrostu 
i zatrudnienia, bez uszczerbku dla cech i zasad odróżniających usługi socjalne 
użyteczności publicznej od innych usług;

Or. es

Poprawkę złożył Jean Louis Cottigny

Poprawka 95
Ustęp 8 a (nowy)

8a. zwraca się do Komisji z wnioskiem o zmianę niejasnego stanu prawnego poprzez 
przedstawienie wniosku dotyczącego dyrektywy sektorowej w sprawie usług 
socjalnych użyteczności publicznej wraz z podjęciem odpowiedniej inicjatywy 
prawnej, zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie Białej Księgi 
Komisji na temat usług użyteczności publicznej (2006/2101(INI)), w której 
przypomina się, że wszystkie strony zaangażowane w dziedzinie usług użyteczności 
publicznej i usług o ogólnym znaczeniu gospodarczym powinny dysponować w pełni 
prawem do współdecydowania, w zakresie określonym w traktacie;

Or. fr

Poprawkę złożył Milan Cabrnoch

Poprawka 96
Ustęp 9

skreślony

Or. cs
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 97
Ustęp 9

9. uważa za niezbędną pilną zmianę obecnej sytuacji niepewności prawnej istniejącej 
w przypadku usług użyteczności publicznej, bez względu na to, czy są to usługi 
gospodarcze, czy socjalne; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i przejrzystości bezzwłocznie przeanalizowała 
wszelkie możliwości wyjaśnienia kontekstu prawnego usług socjalnych użyteczności 
publicznej (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Iles Braghetto

Poprawka 98
Ustęp 9

9. uważa za niezbędną pilną zmianę obecnej sytuacji niepewności prawnej istniejącej 
w przypadku usług użyteczności publicznej, bez względu na to, czy są to usługi 
gospodarcze, czy socjalne; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i przejrzystości bezzwłocznie przeanalizowała 
wszelkie możliwości wyjaśnienia kontekstu prawnego usług socjalnych użyteczności 
publicznej (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Iles Braghetto

Poprawka 99
Ustęp 9

9. uważa za niezbędną pilną zmianę obecnej sytuacji niepewności prawnej istniejącej 
w przypadku usług użyteczności publicznej, bez względu na to, czy są to usługi 
gospodarcze, czy socjalne; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i przejrzystości bezzwłocznie przeanalizowała 
wszelkie możliwości wyjaśnienia kontekstu prawnego usług socjalnych użyteczności 
publicznej i nadania im ram prawnych odniesienia, zwłaszcza poprzez przyjęcie 
narzędzi legislacyjnych (skreślenie);

Or. it
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Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 100
Ustęp 9

9. uważa za niezbędną pilną zmianę obecnej sytuacji niepewności prawnej istniejącej 
w przypadku usług użyteczności publicznej, bez względu na to, czy są to usługi 
gospodarcze, czy socjalne; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i przejrzystości bezzwłocznie przeanalizowała 
wszelkie możliwości wyjaśnienia kontekstu prawnego usług socjalnych użyteczności 
publicznej (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 101
Ustęp 9

9. uważa za niezbędną pilną zmianę obecnej sytuacji niepewności prawnej istniejącej 
w przypadku usług użyteczności publicznej, bez względu na to, czy są to usługi 
gospodarcze, czy socjalne; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i przejrzystości bezzwłocznie przeanalizowała 
wszelkie możliwości wyjaśnienia kontekstu prawnego usług socjalnych użyteczności 
publicznej (skreślenie) poprzez przyjęcie odpowiednich narzędzi legislacyjnych 
(skreślenie);

Or. es

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 102
Ustęp 9

9. uważa za niezbędną pilną zmianę obecnej sytuacji niepewności prawnej istniejącej 
w przypadku usług użyteczności publicznej, bez względu na to, czy są to usługi 
gospodarcze, czy socjalne; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i przejrzystości bezzwłocznie przeanalizowała 
wszelkie możliwości wyjaśnienia kontekstu prawnego usług socjalnych użyteczności 
publicznej i nadania im ram prawnych odniesienia wykraczających poza rynek 
wewnętrzny, pomoc państwa, zamówienia publiczne i zasady konkurencji;

Or. en



AM\629928PL.doc 35/58 PE 378.585v01-00

PL

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 103
Ustęp 9

9. uważa za niezbędną pilną zmianę obecnej sytuacji niepewności prawnej istniejącej 
w przypadku usług użyteczności publicznej (skreślenie); w związku z tym zwraca się 
do Komisji, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i przejrzystości 
bezzwłocznie przeanalizowała wszelkie możliwości wyjaśnienia kontekstu prawnego 
usług socjalnych użyteczności publicznej i nadania im ram prawnych odniesienia, 
zwłaszcza poprzez przyjęcie narzędzi legislacyjnych dostępnych w procedurze 
współdecyzji, w tym (skreślenie) dyrektywy ramowej i odpowiednich środków 
sektorowych dotyczących usług zdrowotnych, usług socjalnych oraz innych 
powiązanych dziedzin;

Or. en

Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 104
Ustęp 9

9. uważa za niezbędną pilną zmianę obecnej sytuacji niepewności prawnej istniejącej 
w przypadku usług socjalnych świadczonym w ogólnym interesie gospodarczym; 
w związku z tym zwraca się do Komisji, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
prawnego i przejrzystości bezzwłocznie przeanalizowała wszelkie możliwości 
wyjaśnienia kontekstu prawnego usług socjalnych użyteczności publicznej i nadania 
im ram prawnych odniesienia, zwłaszcza poprzez przyjęcie narzędzi legislacyjnych 
dostępnych w procedurze współdecyzji, w tym dyrektywy w sprawie usług socjalnych 
użyteczności publicznej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Roselyne Bachelot-Narquin

Poprawka 105
Ustęp 9

9. uważa za niezbędną pilną zmianę obecnej sytuacji niepewności prawnej istniejącej 
w przypadku usług socjalnych świadczonym w ogólnym interesie gospodarczym; 
w związku z tym zwraca się do Komisji, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
prawnego i przejrzystości bezzwłocznie przeanalizowała wszelkie możliwości 
wyjaśnienia kontekstu prawnego usług socjalnych użyteczności publicznej i nadania 
im ram prawnych odniesienia, zwłaszcza poprzez przyjęcie narzędzi legislacyjnych 
dostępnych w procedurze współdecyzji, w tym dyrektywy w sprawie usług socjalnych 
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użyteczności publicznej;

Or. fr

Poprawkę złożył Harlem Désir

Poprawka 106
Ustęp 9

9. uważa za niezbędną pilną zmianę obecnej sytuacji niepewności prawnej istniejącej 
w przypadku usług socjalnych użyteczności publicznej (skreślenie); w związku z tym 
zwraca się do Komisji, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego 
i przejrzystości bezzwłocznie przeanalizowała wszelkie możliwości wyjaśnienia 
kontekstu prawnego usług socjalnych użyteczności publicznej i nadania im ram 
prawnych odniesienia, zwłaszcza poprzez przyjęcie narzędzi legislacyjnych 
dostępnych w procedurze współdecyzji, w tym dyrektywy w sprawie usług socjalnych 
użyteczności publicznej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Van Lancker

Poprawka 107
Ustęp 9

9. uważa za niezbędną pilną zmianę obecnej sytuacji niepewności prawnej istniejącej 
w przypadku usług socjalnych świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym; 
w związku z tym zwraca się do Komisji, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
prawnego i przejrzystości bezzwłocznie przeanalizowała wszelkie możliwości 
wyjaśnienia kontekstu prawnego usług socjalnych użyteczności publicznej i nadania 
im ram prawnych odniesienia, zwłaszcza poprzez przyjęcie narzędzi legislacyjnych, 
w tym (skreślenie) dyrektywy ramowej;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Louis Cottigny

Poprawka 108
Ustęp 9

9. uważa za niezbędną pilną zmianę obecnej sytuacji niepewności prawnej istniejącej 
w przypadku usług użyteczności publicznej, bez względu na to, czy są to usługi
gospodarcze, czy socjalne; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i przejrzystości bezzwłocznie przeanalizowała 
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wszelkie możliwości wyjaśnienia kontekstu prawnego usług socjalnych użyteczności 
publicznej i nadania im ram prawnych odniesienia, zwłaszcza poprzez przyjęcie 
narzędzi legislacyjnych, w tym (skreślenie) dyrektywy ramowej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 109
Ustęp 9

9. uważa za niezbędną pilną zmianę obecnej sytuacji niepewności prawnej istniejącej 
w przypadku usług użyteczności publicznej, bez względu na to, czy są to usługi 
gospodarcze, czy socjalne; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, przejrzystości i większej równowagi między 
cechami usług użyteczności publicznej a zasadą swobodnego przepływu towarów 
i usług bezzwłocznie przeanalizowała wszelkie możliwości całkowitego wyjaśnienia 
podstawowych pojęć w tej dziedzinie już na etapie ich tworzenia, uwzględniła 
różnorodność i wyjaśniła kontekst prawny usług socjalnych użyteczności publicznej 
i nadała im ramy prawne odniesienia, zwłaszcza poprzez przyjęcie narzędzi 
legislacyjnych, w tym ewentualnie opracowanie w przyszłości dyrektywy ramowej;

Or. el

Poprawkę złożył Harald Ettl

Poprawka 110
Ustęp 9

9. uważa za niezbędną pilną zmianę obecnej sytuacji niepewności prawnej istniejącej 
w przypadku usług socjalnych użyteczności publicznej, jak i usług socjalnych 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym; w związku z tym zwraca się do 
Komisji, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i przejrzystości 
bezzwłocznie przeanalizowała wszelkie możliwości wyjaśnienia kontekstu prawnego 
usług socjalnych użyteczności publicznej i nadania im ram prawnych odniesienia, 
zwłaszcza poprzez przyjęcie narzędzi legislacyjnych, w tym ewentualnie dyrektywy 
ramowej;

Or. de



PE 378.585v01-00 38/58 AM\629928PL.doc

PL

Poprawkę złożył Iles Braghetto

Poprawka 111
Ustęp 9 a (nowy)

9a. ocenia, że w ramach przyznanej państwom członkowskim swobody określania 
sposobów realizacji celów i zasad odnoszących się do usług socjalnych użyteczności 
publicznej, które mają szczególne zadanie udzielania pomocy i wspierania integracji 
społecznej, konieczne jest uwzględnienie możliwości odwołania się 
do przewidzianych w przepisach prawa krajowego instrumentów prawnych, które 
pozwoliłyby ominąć pojęcie „działalności gospodarczej” zgodnie z jej definicją 
sporządzoną dla celów traktatu;

Or. it

Poprawkę złożyła Françoise Castex

Poprawka 112
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wzywa Komisję do propagowania sektora gospodarki społecznej i wydania 
komunikatu w sprawie tego sektora, który stanowi podstawę europejskiego modelu 
socjalnego; przypomina o pilnej potrzebie ustanowienia statusu towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych oraz stowarzyszenia europejskiego;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Van Lancker

Poprawka 113
Ustęp 9 a (nowy)

9a. uważa, że ramy prawne dotyczące usług socjalnych użyteczności publicznej powinny 
precyzyjnie określać różne sposoby zarządzania tymi usługami oraz ich 
funkcjonowania, finansowania i regulacji, a także gwarantować, że normy 
w zakresie ochrony praw usługobiorców, normy jakościowe i normy oceny ustalane 
będą przez właściwe władze państw członkowskich;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Patrizia Toia

Poprawka 114
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby uregulowały kwestię odpowiedniego 
uwzględniania nowych form przedsiębiorstw socjalnych zaangażowanych 
w świadczenie usług socjalnych użyteczności publicznej, poprzez odpowiednie 
uregulowanie ich aspektu społecznego, jak również przedsiębiorczego oraz form ich 
obecności na rynku;

Or. it

Poprawkę złożył Milan Cabrnoch

Poprawka 115
Ustęp 10

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ochrony i propagowania typów 
zatrudnienia powszechnych w sektorze usług socjalnych, jak praca kobiet, elastyczna 
organizacja czasu pracy, praca w niepełnym wymiarze czasu oraz korzystanie 
z wolontariatu, przy równoczesnym unikaniu nadużyć i niepewnej sytuacji 
pracowników oraz pogarszania warunków pracy osób zatrudnionych w sektorze albo 
zatrudniania personelu niewykwalifikowanego lub nisko wykwalifikowanego 
(skreślenie); 

Or. cs

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 116
Ustęp 10

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do (skreślenie) propagowania typów 
zatrudnienia powszechnych w sektorze usług socjalnych, (skreślenie) jak elastyczna 
organizacja czasu pracy, praca w niepełnym wymiarze czasu oraz korzystanie 
z wolontariatu, przy równoczesnym unikaniu nadużyć i niepewnej sytuacji 
pracowników oraz pogarszania warunków pracy osób zatrudnionych w sektorze albo 
zatrudniania personelu niewykwalifikowanego lub nisko wykwalifikowanego; zwraca 
się również do Komisji o włączenie w cały proces konsultacji oraz do swojego 
sprawozdania kwestii równouprawnienia płci;

Or. en
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Poprawkę złożył Iles Braghetto

Poprawka 117
Ustęp 10

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ochrony i propagowania typów 
zatrudnienia powszechnych w sektorze usług socjalnych, jak praca kobiet, elastyczna 
organizacja czasu pracy, praca w niepełnym wymiarze czasu oraz korzystanie 
z wolontariatu (skreślenie); zwraca się również do Komisji o włączenie w cały proces 
konsultacji oraz do swojego sprawozdania kwestii równouprawnienia płci;

Or. de

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 118
Ustęp 10

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ochrony i propagowania typów 
zatrudnienia powszechnych w sektorze usług socjalnych, jak praca kobiet, elastyczna 
organizacja czasu pracy, praca w niepełnym wymiarze czasu oraz korzystanie 
z wolontariatu, nie tylko w zakresie świadczenia usług, lecz także na poziomie 
administracyjnym, przy równoczesnym unikaniu nadużyć i niepewnej sytuacji 
pracowników oraz pogarszania warunków pracy osób zatrudnionych w sektorze albo 
zatrudniania personelu niewykwalifikowanego lub nisko wykwalifikowanego; zwraca 
się również do Komisji o włączenie w cały proces konsultacji oraz do swojego 
sprawozdania kwestii równouprawnienia płci, potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
osób w podeszłym wieku;

Or. el

Poprawkę złożył Harlem Désir

Poprawka 119
Ustęp 10

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ochrony i propagowania typów 
zatrudnienia powszechnych w sektorze usług socjalnych, jak praca kobiet, elastyczna 
organizacja czasu pracy, praca w niepełnym wymiarze czasu oraz korzystanie 
z wolontariatu, który należy poddawać kontroli w celu zagwarantowania 
odpowiedniej jakości świadczonych usług, przy równoczesnym unikaniu nadużyć 
i niepewnej sytuacji pracowników oraz pogarszania warunków pracy osób 
zatrudnionych w sektorze albo zatrudniania personelu niewykwalifikowanego lub 
nisko wykwalifikowanego; zwraca się również do Komisji o włączenie w cały proces 
konsultacji oraz do swojego sprawozdania kwestii równouprawnienia płci;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 120
Ustęp 10

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ochrony i propagowania typów 
zatrudnienia powszechnych w sektorze usług socjalnych, jak praca kobiet, elastyczna 
organizacja czasu pracy, praca w niepełnym wymiarze czasu oraz korzystanie 
z wolontariatu, w celu poprawy warunków zatrudnienia pracowników tego sektora, 
a także do zwalczania nadużyć i niepewnej sytuacji pracowników bez pogarszania 
warunków pracy osób zatrudnionych w sektorze albo zatrudniania personelu 
niewykwalifikowanego lub nisko wykwalifikowanego; zwraca się również do Komisji 
o włączenie w cały proces konsultacji oraz do swojego sprawozdania kwestii 
równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawkę złożył Iles Braghetto

Poprawka 121
Ustęp 11

11. zwraca się do Komisji, aby we współpracy z państwami członkowskimi i podmiotami 
świadczącymi usługi socjalne użyteczności publicznej, opracowała profil zawodowy 
ogólnie uznawany w państwach członkowskich;

Or. de

Poprawkę złożył Iles Braghetto

Poprawka 122
Ustęp 11

11. wzywa Komisję, państwa członkowskie i podmioty świadczące usługi socjalne 
użyteczności publicznej, aby (skreślenie) opracowały działania dotyczące szkolenia 
zawodowego i nastawione na dostosowanie do warunków pracy, co przyniesie lepszą 
jakość świadczonych usług oraz lepsze warunki pracy i życia pracowników 
(skreślenie); uważa również, że zmieniające się zapotrzebowanie na świadczenia 
socjalne wymaga, aby władze publiczne zagwarantowały wysoki poziom 
wykształcenia zawodowego pracowników socjalnych;

Or. it
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Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 123
Ustęp 11

11. wzywa Komisję, państwa członkowskie i podmioty świadczące usługi socjalne 
użyteczności publicznej, aby uwzględniając stres, szczególne sposoby organizacji 
godzin pracy (praca zmianowa lub nocna), niebezpieczny lub uciążliwy rodzaj pracy, 
charakterystykę niektórych rodzajów działalności związanej z usługami socjalnymi, 
opracowały działania dotyczące ustawicznego szkolenia zawodowego i nastawione na 
dostosowanie do takich okoliczności oraz na umiejętność ich przezwyciężania, co 
przyniesie lepszą jakość świadczonych usług oraz lepsze warunki pracy i życia 
pracowników sektora; uważa również, że zmieniające się zapotrzebowanie na 
świadczenia socjalne wymaga, aby władze publiczne zagwarantowały wysoki poziom 
wykształcenia (uniwersyteckiego i zawodowego) pracowników sektora usług 
socjalnych;

Or. es

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 124
Ustęp 11

11. wzywa Komisję, państwa członkowskie i podmioty świadczące usługi socjalne 
użyteczności publicznej, aby uwzględniając stres, godziny pracy (praca zmianowa lub 
nocna), niebezpieczny lub uciążliwy rodzaj pracy, charakterystykę niektórych 
rodzajów działalności związanej z usługami socjalnymi, opracowały i ulepszały
działania dotyczące szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe życie nastawione 
na dostosowanie do takich okoliczności oraz na umiejętność ich przezwyciężania, co 
przyniesie lepszą jakość świadczonych usług oraz lepsze warunki pracy i życia 
pracowników sektora; uważa również, że zmieniające się zapotrzebowanie na 
świadczenia socjalne wymaga, aby władze publiczne zagwarantowały wysoki poziom 
wykształcenia zawodowego pracowników socjalnych;

Or. en

Poprawkę złożył Harlem Désir

Poprawka 125
Ustęp 11

11. wzywa Komisję, państwa członkowskie i podmioty świadczące usługi socjalne 
użyteczności publicznej, aby uwzględniając stres, godziny pracy (praca zmianowa lub 
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nocna), niebezpieczny lub uciążliwy rodzaj pracy, charakterystykę niektórych 
rodzajów działalności związanej z usługami socjalnymi, opracowały działania 
dotyczące szkolenia zawodowego i nastawione na dostosowanie do takich 
okoliczności oraz na umiejętność ich przezwyciężania, co przyniesie lepszą jakość 
świadczonych usług oraz lepsze warunki pracy i życia pracowników sektora; uważa 
również, że zmieniające się zapotrzebowanie na świadczenia socjalne wymaga, aby 
władze publiczne zagwarantowały wysoki poziom wykształcenia zawodowego 
pracowników socjalnych, jak również propagowały dialog społeczny w tym sektorze;

Or. fr

Poprawkę złożył Harald Ettl

Poprawka 126
Ustęp 11

11. wzywa Komisję, państwa członkowskie i podmioty świadczące usługi socjalne 
użyteczności publicznej, aby uwzględniając stres, godziny pracy (praca zmianowa lub 
nocna), niebezpieczny lub uciążliwy rodzaj pracy, charakterystykę niektórych 
rodzajów działalności związanej z usługami socjalnymi, opracowały działania 
dotyczące szkolenia zawodowego i nastawione na dostosowanie do takich 
okoliczności oraz na umiejętność ich przezwyciężania, co przyniesie lepszą jakość 
świadczonych usług oraz lepsze warunki pracy i życia pracowników sektora; uważa 
również, że zmieniające się zapotrzebowanie na świadczenia socjalne wymaga, aby 
władze publiczne zagwarantowały wysoki poziom wykształcenia zawodowego 
pracowników (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyła Françoise Castex

Poprawka 127
Ustęp 11 a (nowy)

11a. wzywa Komisję, państwa członkowskie i podmioty świadczące usługi socjalne 
użyteczności publicznej do wynagradzania różnych rodzajów działalności 
zawodowej, z których korzysta ten sektor, przede wszystkim pracy bezpłatnej 
i wolontariatu, poprzez wprowadzenie procedur uznawania okresów wolontariatu 
i zatwierdzania nieformalnych staży, do których daje ono dostęp;

Or. fr
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Poprawkę złożył Joel Hasse Ferreira

Poprawka 128
Ustęp 11 a (nowy)

11a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do propagowania działań pilotażowych, 
w tym w ramach mobilności międzynarodowej, w postaci odbycia dobrowolnego 
stażu w sektorze europejskich usług socjalnych;

Or. fr

Poprawkę złożył Joel Hasse Ferreira

Poprawka 129
Ustęp 11 b (nowy)

11b. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uznania w należny sposób pracy 
wolontariuszy związanej ze świadczeniem usług socjalnych użyteczności publicznej, 
szczególnie w środowisku uniwersyteckim, w dziedzinie zatrudnienia 
i zabezpieczenia społecznego;

Or. fr

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 130
Ustęp 12

12. przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji dotyczącą konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami w ramach definiowania i organizacji usług socjalnych 
użyteczności publicznej; uważa, że dialog taki przyniesie większą przejrzystość i 
lepszą jakość tych usług, a także wzmocni zasady i wartości, z których czerpią one 
inspirację; oczekuje, że zaangażowanie tych podmiotów utrzyma się także podczas 
tworzenia instrumentów legislacyjnych;

Or. en

Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 131
Ustęp 12

Poprawka nie dotyczy wersji polskiej
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Or. fr

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 132
Ustęp 13

13. aby zapewnić, że ogólny interes przeważać będzie w przypadkach napięć 
wynikających z zastosowania zasad konkurencji, oraz aby zagwarantować 
świadczenie usług o wysokiej jakości i efektywności, wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przestrzegania różnorodności typów organizacji usług socjalnych 
użyteczności publicznej i zarządzania nimi, a także zasobów i metod finansowania 
tych usług; zaleca państwom członkowskim i Komisji wykorzystanie zdolności w 
zakresie zamówień publicznych w celu dalszego rozwoju i propagowania wartości 
tego sektora, na co wyraźnie zezwalają dyrektywy w sprawie zamówień publicznych 
2004/18/WE i 2004/17/WE; zaleca Komisji oraz rządom UE na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym podjęcie znaczących wysiłków w celu wykorzystania 
możliwości, jakie w kontekście zastosowania w umowach klauzul społecznych i 
środowiskowych stworzyła zmiana dyrektyw o zamówieniach publicznych w 2004 r.; 

Or. en

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 133
Ustęp 13

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przestrzegania różnorodności typów 
organizacji usług socjalnych użyteczności publicznej i zarządzania nimi, a także 
zasobów i metod finansowania tych usług; wzywa również państwa członkowskie 
do wycofania się z „reform”, które doprowadziły do utrwalenia w dziedzinie usług 
socjalnych modeli rynkowych wraz z zasadami konkurencji oraz obowiązkiem 
przetargowym, a także do zaprzestania promocji partnerstwa publiczno-prywatnego 
oraz eksternalizacji usług socjalnych do sektora prywatnego, ponieważ są to błędne 
strategie „modernizacji usług socjalnych”; uważa, że zachowanie charakteru 
użyteczności publicznej oraz (skreślenie) skuteczne i wysokiej jakości świadczenia 
zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze nienastawionym na zysk 
gospodarki społecznej to bardziej odpowiednia strategia zapewniania wysokiej 
jakości, zintegrowanych i sprzyjających włączeniu usług socjalnych;

Or. en
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Poprawkę złożyli Françoise Castex, Alain Hutchinson

Poprawka 134
Ustęp 13

13. w trosce o zachowanie charakteru użyteczności publicznej oraz o skuteczne 
i wysokiej jakości świadczenia wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
przestrzegania różnorodności typów organizacji usług socjalnych użyteczności 
publicznej i zarządzania nimi, a także zasobów i metod finansowania tych usług; 
wzywa również do tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego w celu świadczenia 
tych usług (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 135
Ustęp 13

13. w trosce o zachowanie charakteru użyteczności publicznej oraz o skuteczne 
i wysokiej jakości świadczenia wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
przestrzegania różnorodności typów organizacji usług socjalnych użyteczności 
publicznej i zarządzania nimi, a także zasobów i metod finansowania tych usług; 
wzywa również do tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego w celu świadczenia 
tych usług (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Louis Cottigny

Poprawka 136
Ustęp 13

13. w trosce o zachowanie charakteru użyteczności publicznej oraz o skuteczne 
i wysokiej jakości świadczenia, wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
przestrzegania różnorodności typów organizacji usług socjalnych użyteczności 
publicznej i zarządzania nimi, a także zasobów i metod finansowania tych usług; 
wzywa również do tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego w celu świadczenia 
tych usług oraz do niedyskryminacji;

Or. fr
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Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 137
Ustęp 13

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przestrzegania różnorodności typów 
organizacji usług socjalnych użyteczności publicznej i zarządzania nimi, a także 
zasobów i metod finansowania tych usług (skreślenie) w trosce o zachowanie 
charakteru użyteczności publicznej oraz o skuteczne i wysokiej jakości świadczenia;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 138
Ustęp 13

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przestrzegania różnorodności typów 
organizacji usług socjalnych użyteczności publicznej i zarządzania nimi, a także 
zasobów i metod finansowania tych usług; wzywa również do tworzenia partnerstwa 
publiczno-prywatnego w celu świadczenia tych usług oraz do zwiększenia 
przejrzystości w stosunkach między organami finansującymi a dostarczycielami 
usług w trosce o zachowanie charakteru użyteczności publicznej oraz o skuteczne 
i wysokiej jakości świadczenia;

Or. el

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 139
Ustęp 13

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przestrzegania różnorodności typów 
organizacji usług socjalnych użyteczności publicznej i zarządzania nimi, a także 
zasobów i metod finansowania tych usług; wzywa również do tworzenia partnerstwa 
publiczno-prywatnego w celu świadczenia tych usług, w trosce o zachowanie 
charakteru użyteczności publicznej oraz o skuteczne i wysokiej jakości świadczenia; 
podkreśla również rolę zamówień prekomercyjnych jako użytecznego narzędzia 
wprowadzania jakości, innowacji, efektywności i modernizacji w tej dziedzinie;

Or. en
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Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 140
Ustęp 14

14. uważa, że poszczególne właściwe organy publiczne państw członkowskich mogą 
swobodnie decydować, czy usługi socjalne użyteczności publicznej są świadczone 
przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, inne organizacje społeczne lub 
przedsiębiorstwa prywatne, jeżeli świadczenie ich przez sektor prywatny jest zgodne 
z zasadą użyteczności publicznej, uważa jednak, że organ publiczny powinien mieć 
możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie, czy usługodawcy przestrzegają 
zasad i wartości właściwych usługom socjalnym użyteczności publicznej i czy usługi 
te są świadczone zgodnie z tymi zasadami i wartościami;

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 141
Ustęp 14

14. uważa, że poszczególne właściwe organy publiczne państw członkowskich mogą 
swobodnie decydować, czy usługi socjalne użyteczności publicznej są świadczone 
przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, inne organizacje społeczne lub 
przedsiębiorstwa prywatne, jeżeli świadczenie ich przez sektor prywatny jest zgodne 
z zasadą użyteczności publicznej, uważa jednak, że organ publiczny powinien mieć 
możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie, czy usługodawcy przestrzegają 
zasad i wartości właściwych usługom socjalnym użyteczności publicznej i czy usługi 
te są świadczone zgodnie z warunkami ustanowionymi prawem przez władze 
publiczne;

Or. es

Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 142
Ustęp 14

14. uważa, że poszczególne właściwe organy publiczne państw członkowskich mogą 
swobodnie decydować, czy usługi socjalne użyteczności publicznej są świadczone 
przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, inne organizacje społeczne lub 
przedsiębiorstwa prywatne, jeżeli świadczenie ich przez sektor prywatny jest zgodne 
z zasadą użyteczności publicznej, uważa jednak, że organ publiczny powinien mieć 
możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie, czy usługodawcy przestrzegają 
zasad i wartości właściwych usługom socjalnym użyteczności publicznej i czy usługi 
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te są świadczone zgodnie z wymogami określonymi uprzednio przez władze 
publiczne, w oparciu o formalne polecenie zapłaty i system autoryzacji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Van Lancker

Poprawka 143
Ustęp 14

14. uważa, że poszczególne właściwe organy publiczne państw członkowskich mogą 
swobodnie decydować, czy usługi socjalne użyteczności publicznej są świadczone 
przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, inne organizacje społeczne lub 
przedsiębiorstwa prywatne, jeżeli świadczenie ich przez sektor prywatny jest zgodne 
z zasadą użyteczności publicznej, uważa jednak, że organ publiczny powinien mieć 
możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie, czy usługodawcy przestrzegają 
zasad i wartości właściwych usługom socjalnym użyteczności publicznej i czy usługi 
te są świadczone zgodnie z wymogami określonymi uprzednio przez władze 
publiczne, w oparciu o formalne polecenie zapłaty i system autoryzacji;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Louis Cottigny

Poprawka 144
Ustęp 14

14. uważa, że poszczególne właściwe organy publiczne państw członkowskich mogą 
swobodnie decydować, czy usługi socjalne użyteczności publicznej są świadczone 
przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, inne organizacje społeczne lub 
przedsiębiorstwa prywatne, jeżeli świadczenie ich przez sektor prywatny jest zgodne 
z zasadą użyteczności publicznej, uważa jednak, że organ publiczny powinien mieć 
możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie, czy usługodawcy przestrzegają 
zasad i wartości właściwych usługom socjalnym użyteczności publicznej i czy usługi 
te są świadczone zgodnie z wymogami określonymi uprzednio przez władze 
publiczne, w oparciu o formalne polecenie zapłaty i system autoryzacji;

Or. fr
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Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 145
Ustęp 14

14. uważa, że poszczególne właściwe organy publiczne państw członkowskich mogą 
swobodnie decydować, czy usługi socjalne użyteczności publicznej są świadczone 
przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, inne organizacje społeczne lub 
przedsiębiorstwa prywatne, jeżeli świadczenie ich przez sektor prywatny jest zgodne 
z zasadą użyteczności publicznej, uważa jednak, że organ publiczny powinien mieć 
możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie, czy usługodawcy przestrzegają 
zasad i wartości właściwych usługom socjalnym użyteczności publicznej i czy usługi 
te są świadczone zgodnie z wymogami określonymi uprzednio przez władze publiczne 
pod warunkiem, że wymogi te są zgodne z zasadą proporcjonalności 
i niedyskryminacji;

Or. en

Poprawkę złożył Jean Louis Cottigny

Poprawka 146
Ustęp 14

14. uważa, że poszczególne właściwe organy publiczne państw członkowskich mogą 
swobodnie decydować, czy usługi socjalne użyteczności publicznej są świadczone 
przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, inne organizacje społeczne 
(np. stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje, związki itp.) lub przedsiębiorstwa 
prywatne, jeżeli świadczenie ich przez sektor prywatny jest zgodne z zasadą 
użyteczności publicznej, uważa jednak, że organ publiczny powinien mieć możliwość 
sprawdzenia w dowolnym momencie, czy usługodawcy przestrzegają zasad i wartości 
właściwych usługom socjalnym użyteczności publicznej i czy usługi te są świadczone 
zgodnie z wymogami określonymi uprzednio przez władze publiczne;

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 147
Ustęp 14

14. uważa, że poszczególne właściwe organy publiczne państw członkowskich mogą 
swobodnie decydować, czy usługi socjalne użyteczności publicznej są świadczone 
przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, inne organizacje społeczne lub 
przedsiębiorstwa prywatne, jeżeli świadczenie ich przez sektor prywatny jest zgodne z 
zasadą użyteczności publicznej i w żaden sposób nie naruszy społecznego charakteru 
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usług socjalnych użyteczności publicznej, uważa jednak, że organ publiczny 
powinien mieć możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie, czy usługodawcy 
przestrzegają zasad i wartości właściwych usługom socjalnym użyteczności publicznej 
i czy usługi te są świadczone zgodnie z wymogami określonymi uprzednio przez 
władze publiczne;

Or. el

Poprawkę złożył José Albino Silva Peneda

Poprawka 148
Ustęp 14 a (nowy)

14-A. opowiada się za tym, by właściwe władze państw członkowskich mogły, zgodnie 
z zasadą pomocniczości, korzystać z alternatywnych form finansowania usług 
socjalnych użyteczności publicznej, takich jak sponsorowanie czy społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw; zdecydowanie apeluje do państw członkowskich 
o przeprowadzenie reform mających na celu zapewnienie rentowności krajowych 
systemów socjalnych w kontekście przemian społecznych oraz zmian na rynku 
pracy, szczególnie zaś zmian demograficznych, które wymagają wzmocnienia 
solidarności międzypokoleniowej;

Or. pt

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 149
Ustęp 15

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 150
Ustęp 15

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 151
Ustęp 15

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Iles Braghetto

Poprawka 152
Ustęp 15

15. zachęca przedsiębiorstwa do udziału (skreślenie) w finansowaniu, wspieraniu i 
świadczeniu usług socjalnych użyteczności publicznej w ramach ich 
odpowiedzialności społecznej (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Harald Ettl

Poprawka 153
Ustęp 15

15. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o propagowanie udziału 
przedsiębiorstw w finansowaniu, wspieraniu i świadczeniu usług socjalnych 
użyteczności publicznej w ramach odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw oraz 
do włączania partnerów społecznych w opracowywanie takich koncepcji;

Or. de

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 154
Ustęp 16

16. zauważa, że w niektórych państwach członkowskich decentralizacji i przekazaniu 
organom regionalnym lub lokalnym uprawnień związanych ze świadczeniem usług 
socjalnych użyteczności publicznej nie towarzyszyło przyznanie wystarczających 
środków budżetowych, zapewniające ilościowo i jakościowo optymalny poziom 
świadczenia usług; wzywa w związku z tym państwa członkowskie i przedsiębiorstwa 
z obszaru gospodarki społecznej, aby w ramach odpowiedzialności społecznej, 
z jednej strony objęły usługami w odpowiedni sposób całe terytorium, z drugiej zaś
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każdemu przekazaniu organom regionalnym lub lokalnym uprawnień dotyczących 
świadczenia usług socjalnych użyteczności publicznej towarzyszyło przyznanie 
odpowiednich środków budżetowych;

Or. el

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 155
Ustęp 16 a (nowy)

16a. potwierdza, że świadczenia w ramach usług publicznych nie stanowią pomocy 
państwa, jeśli zobowiązania są przejrzyste, obiektywne i jasno sformułowane, 
a świadczenie obliczone jest w obiektywny i przejrzysty sposób, nie przekraczając 
kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów; Komisja i państwa członkowskie powinny 
rozpowszechnić tę informację wśród wszystkich zainteresowanych podmiotów;

Or. en

Poprawkę złożył Milan Cabrnoch

Poprawka 156
Ustęp 17

skreślony

Or. cs

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 157
Ustęp 17

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożył Iles Braghetto

Poprawka 158
Ustęp 17

17. wzywa Komisję do przedstawienia komunikatu w sprawie usług zdrowotnych w Unii 
Europejskiej, który uwzględni ich specyfikę, traktując je jak usługi socjalne, a także
uwzględni wspólne wartości i zasady, na jakich opierają się te usługi, podstawowe 
reguły ich funkcjonowania oraz rolę organizacji społecznych, osób wykonujących 
zawody związane z ochroną zdrowia oraz organizacji prywatnych, a także prawa i 
obowiązki pacjentów, pozostawiając każdemu państwu członkowskiemu prawo 
określenia szczegółowych zasad organizacji tych usług;

Or. de

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 159
Ustęp 17

17. wzywa Komisję do przedstawienia komunikatu w sprawie usług zdrowotnych w Unii 
Europejskiej, który uwzględni ich specyfikę, traktując je jak usługi socjalne, i w 
którym zbadana zostanie prawna możliwość przedstawienia kryteriów 
rozgraniczających, które pozwolą rozróżnić usługi socjalne o charakterze 
gospodarczym od usług nieposiadających charakteru gospodarczego, obejmujących
wspólne wartości i zasady, na jakich opierają się te usługi, podstawowe reguły ich 
funkcjonowania oraz rolę organizacji społecznych, osób wykonujących zawody 
związane z ochroną zdrowia oraz organizacji prywatnych, a także prawa i obowiązki 
pacjentów, pozostawiając każdemu państwu członkowskiemu prawo określenia 
szczegółowych zasad organizacji tych usług;

Or. de

Poprawkę złożył Jacek Protasiewicz

Poprawka 160
Ustęp 17

17. Wzywa Komisję do przedstawienia komunikatu w sprawie usług zdrowotnych w Unii 
Europejskiej, który uwzględni ich specyfikę, (skreślenie) i w którym zbadana zostanie 
prawna możliwość przedstawienia wniosku legislacyjnego obejmującego wspólne 
wartości i zasady, na jakich opierają się te usługi, podstawowe reguły ich 
funkcjonowania oraz rolę organizacji społecznych, osób wykonujących zawody 
związane z ochroną zdrowia oraz organizacji i przedsiębiorstw prywatnych, a także 
prawa i obowiązki pacjentów, pozostawiając każdemu państwu członkowskiemu 



AM\629928PL.doc 55/58 PE 378.585v01-00

PL

prawo określenia szczegółowych zasad organizacji tych usług;

Or. pl

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 161
Ustęp 17

17. wzywa Komisję do poparcia stanowiska w sprawie usług zdrowotnych w Unii 
Europejskiej, (skreślenie) traktującego je jak usługi socjalne; przekonuje Komisję, 
by uwzględniła ich specyfikę i (skreślenie) wspólne wartości i zasady, na jakich 
opierają się te usługi, podstawowe reguły ich funkcjonowania oraz rolę organizacji 
społecznych, osób wykonujących zawody związane z ochroną zdrowia oraz 
organizacji prywatnych, a także prawa i obowiązki pacjentów, pozostawiając każdemu 
państwu członkowskiemu prawo określenia szczegółowych zasad organizacji tych 
usług;

Or. en

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 162
Ustęp 17

17. wzywa Komisję do przedstawienia komunikatu w sprawie usług zdrowotnych w Unii 
Europejskiej w oparciu o spełnianą przez nie rolę, który uwzględni ich specyfikę, i w 
którym zbadana zostanie prawna możliwość przedstawienia wniosku legislacyjnego 
obejmującego wspólne wartości i zasady, na jakich opierają się te usługi, podstawowe 
reguły ich funkcjonowania oraz rolę organizacji społecznych, osób wykonujących 
zawody związane z ochroną zdrowia oraz organizacji prywatnych, a także prawa i 
obowiązki pacjentów, pozostawiając każdemu państwu członkowskiemu prawo 
określenia szczegółowych zasad organizacji tych usług;

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 163
Ustęp 17

17. wzywa Komisję do przedstawienia komunikatu w sprawie usług zdrowotnych w Unii 
Europejskiej, który uwzględni ich specyfikę, traktując je jak usługi socjalne, i w 
którym zbadana zostanie (skreślenie) możliwość przedstawienia środków 
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w zależności od wartości i zasad, na jakich opierają się te usługi, podstawowe reguły 
ich funkcjonowania oraz rolę organizacji społecznych, osób wykonujących zawody 
związane z ochroną zdrowia oraz organizacji prywatnych, a także prawa i obowiązki 
pacjentów, pozostawiając każdemu państwu członkowskiemu prawo określenia 
szczegółowych zasad organizacji tych usług;

Or. es

Poprawkę złożył Joel Hasse Ferreira

Poprawka 164
Ustęp 17 a (nowy)

17a. zwraca się do Komisji z wnioskiem o negocjację zmiany lit. c) ust. 3 art. 1 GATT, tak 
aby pojęcie użyteczności publicznej zostało zdefiniowane w sposób jednoznaczny 
i wykluczający usługi socjalne użyteczności publicznej z zakresu stosowania tego 
układu;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Louis Cottigny

Poprawka 165
Ustęp 17 a (nowy)

17a. uważa, że usługi świadczone osobom niepełnosprawnym (50 milionów obywateli) 
stanowią bardzo istotny składnik usług socjalnych użyteczności publicznej, biorąc 
pod uwagę ilość miejsc pracy przypadających na te usługi w Unii Europejskiej 
i charakter świadczonych usług socjalnych; dlatego to do Unii Europejskiej należy 
zagwarantowanie niedyskryminacji poprzez propagowanie wysokiego poziomu 
jakości usług przy wykorzystaniu programu wymiany i waloryzacji najlepszych 
praktyk;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Louis Cottigny

Poprawka 166
Ustęp 17 b (nowy)

17b. zwraca się do Komisji z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości utworzenia agencji, 
której celem byłoby określanie i waloryzacja jakości usług socjalnych użyteczności 
publicznej w Europie;
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Or. fr

Poprawkę złożył Milan Cabrnoch

Poprawka 167
Ustęp 18

skreślony

Or. cs

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 168
Ustęp 18

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Iles Braghetto

Poprawka 169
Ustęp 18

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Harald Ettl

Poprawka 170
Ustęp 18

18. zaleca utworzenie forum prowadzonego przez Parlament Europejski, zrzeszającego 
europejskie organizacje społeczne, europejskich partnerów społecznych oraz 
przedstawicieli Komisji i Rady, mogącego wspomóc pilotaż omawianego procesu;

Or. de
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Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 171
Ustęp 18

18. zaleca utworzenie forum prowadzonego przez Parlament Europejski, zrzeszającego 
europejskie organizacje społeczne, zainteresowane przedsiębiorstwa usługowe, jak 
również przedstawicieli Komisji i Rady, mogącego wspomóc pilotaż omawianego 
procesu;

Or. de

Poprawkę złożył Harlem Désir

Poprawka 172
Ustęp 18

18. zaleca utworzenie forum prowadzonego przez Parlament Europejski, zrzeszającego 
europejskie organizacje społeczne oraz przedstawicieli Komisji i Rady, mogącego 
wspomóc pilotaż omawianego procesu, nie zwalniając jednak Komisji z jej 
podstawowego obowiązku jako organu posiadającego wyłączność na podejmowanie 
inicjatyw legislacyjnych; to do Komisji należy przedstawienie ram prawnych, które 
odpowiadałyby rosnącej potrzebie wyjaśnienia sytuacji prawnej oraz bezpieczeństwa 
prawnego, zgłaszanej przez podmioty działające w obszarze usług socjalnych 
użyteczności publicznej;

Or. fr

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 173
Ustęp 19

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie,
(skreślenie) Komisji oraz parlamentom krajowym.

Or. en


