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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że usługi użyteczności publicznej są nie tylko istotnym elementem 
spójności społecznej i gospodarczej, lecz również przyczyniają się znacznie do 
konkurencyjności gospodarki europejskiej,

B. mając na uwadze, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 
ma w chwili obecnej szeroki zasięg, stale się rozwija i obejmuje różne aspekty usług 
użyteczności publicznej, wśród których wymienić można pomoc państwa, równe 
traktowanie i/lub łamanie zasad konkurencji; mając na uwadze, że liczne spory, 
rozstrzygane przez Trybunał Sprawiedliwości i dotyczące zgodności usług użyteczności 
publicznej z zasadami rynku wewnętrznego uwydatniają konieczność udzielenia 
odpowiedzi na te kwestie poprzez objaśnienie europejskiego prawa pozytywnego w tym 
zakresie, co potwierdza komunikat Komisji; mając na uwadze, że władze publiczne oraz 
podmioty zaangażowane w dziedzinie usług socjalnych użyteczności publicznej 
postrzegają ciągłą ewolucję orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, zwłaszcza w 
odniesieniu do pojęcia „działalności gospodarczej”, jako źródło niepewności,

C. mając na uwadze, że zgodnie z zasadą pomocniczości, zapisaną w art. 5 ust. 2 Traktatu 
WE, określanie tego, które spośród usług są usługami użyteczności publicznej oraz jaką 
formę przybierają i w jaki sposób są zorganizowane, finansowane, dostarczane, oceniane 
i kontrolowane należy wyłącznie do kompetencji państw członkowskich i ich 
regionalnych i/lub lokalnych władz i powinno być w pełni respektowane przy 
przygotowywaniu kolejnych ustaw,

1. wyraża rozczarowanie z powodu ogłoszenia przez Komisję w odnośnym komunikacie, iż 
zamierza ona kontynuować proces konsultacji w zakresie usług socjalnych, chociaż 
dostrzega pilną potrzebę wyjaśnienia kwestii stosowania niektórych przepisów 
wspólnotowych dotyczących usług socjalnych;

2. podkreśla, że usługi użyteczności publicznej powinny mieć wysoką jakość, stanowić 
kompleksową ofertę, być świadczone po optymalnej cenie, a ich świadczenie powinno się 
odbywać z poszanowaniem równowagi społecznej i w oparciu o zasadę trwałego 
bezpieczeństwa dostaw oraz podkreśla, że większość usług użyteczności publicznej 
można świadczyć w warunkach uczciwej konkurencji, zgodnie z zasadą, że 
przedsiębiorstwa prywatne i publiczne muszą być traktowane jednakowo;

3. stwierdza, że orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i wykładnia Komisji w odniesieniu 
do poszczególnych przypadków ustanawiają obowiązujące przepisy w tej dziedzinie oraz 
że z tego powodu nie osiągnięto jeszcze niezbędnej pewności prawnej ani wystarczającej 
przejrzystości;

4. podkreśla, że nie można kwestionować niezbędności istniejących lub przyszłych 
przepisów sektorowych, opartych na przepisach rynku wewnętrznego oraz poszanowaniu 
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zasady pomocniczości oraz że należy uwzględnić potrzebę wprowadzenia uregulowań 
sektorowych; przypomina sukces rozporządzeń sektorowych i zaleca objęcie innych 
sektorów podejściem sektorowym;

5. wzywa Komisję do zapewnienia większej pewności prawnej w dziedzinie socjalnych i 
zdrowotnych usług użyteczności publicznej oraz przedstawienia w tym celu wniosku w 
sprawie dyrektywy sektorowej Rady i Parlamentu oraz tych dziedzin, dla których jest to 
konieczne.


