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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przyszłości usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
(2009/2222(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 2 i art. 3 ust. 2, oraz 
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 9, 14, 106, 151, 
153 ust. 1 lit. j) i k), 159, 160 i 161 oraz załączony do niego Protokół nr 26,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art.361,

– uwzględniając rozporządzenie nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego 
transportu pasażerskiego2,

– uwzględniając dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym, w szczególności jej art. 1 ust. 
33,

– uwzględniając decyzję nr 1098/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 października 2008 r. w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem 
i Wykluczeniem Społecznym (2010)4,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Realizacja wspólnotowego programu 
lizbońskiego: Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej” 
(COM(2006)177 wersja ostateczna) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb 
Komisji dotyczący usług socjalnych użyteczności publicznej w Unii Europejskiej 
(SEC(2006)0516),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Usługi świadczone w interesie 
ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie 
europejskie” (COM(2007)0725),

– uwzględniając dokumenty robocze służb Komisji zatytułowane „Często zadawane pytania 
odnoszące się do decyzji Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 
ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia 
usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania 
usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym, oraz odnoszące się do 
wspólnotowych ram dotyczących pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu 
świadczenia usług publicznych” (SEC(2007)1516) oraz „Często zadawane pytania 
dotyczące stosowania zasad zamówień publicznych do usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym” (SEC(2007)1514),

                                               
1 Dz.U. C 303 z 14.12.2007, s. 1.
2 Dz.U. L 315 z 3.12.2007.
3 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36–68.
4 OJ L 298, 7.11.2008, s.20-29.
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– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020: strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020) oraz swoją rezolucję z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie tego 
komunikatu1,

– uwzględniając pierwsze dwuletnie sprawozdanie Komisji w sprawie usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym (SEC(2008)2179) oraz jej drugie dwuletnie 
sprawozdanie w sprawie usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 
(SEC(2010)1284)2,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku Aktu o jednolitym rynku –
w stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności” 
(COM(2010)0608),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Na drodze do lepiej funkcjonującego 
jednolitego rynku usług – wykorzystanie wyników procesu wzajemnej oceny 
przewidzianego w dyrektywie usługowej” (COM(2011)0020) oraz załączony do niego 
dokument roboczy Służb Komisji (SEC(2011)0102) w sprawie procesu wzajemnej oceny 
przewidzianego w dyrektywie usługowej, 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Roczna wizja wzrostu gospodarczego:
wsparcie całościowej odpowiedzi UE na kryzys” (COM(2011) 0011 wersja ostateczna),

– uwzględniając oświadczenie komisarza László Andora w sprawie postanowień Traktatu z 
Lizbony dotyczących spraw socjalnych3,

– uwzględniając sprawozdanie Maria Montiego z dnia 9 maja 2010 r. w sprawie „Nowej 
strategii na rzecz jednolitego rynku w służbie społeczeństwa i gospodarki Europy”4,

– uwzględniając „Sprawozdanie w sprawie stosowania przepisów wspólnotowych do usług 
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (SSGI)” sporządzone przez Komitet 
Ochrony Socjalnej w 2008 r.5,

– uwzględniając sprawozdanie zatytułowane „Fakultatywne ramy europejskie na rzecz 
jakości usług socjalnych” sporządzone przez Komitet Ochrony Socjalnej w 2010 r.6,

– uwzględniając „Wspólne sprawozdanie o ochronie socjalnej i włączeniu społecznego 
2010” sporządzone przez Komitet Ochrony Socjalnej w 2010 r.7,

– uwzględniając wnioski i zalecenia poszczególnych forów na temat usług socjalnych 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Dokument roboczy służb Komisji załączony do COM(2008)0418 – Dwuletnie sprawozdanie Komisji w 
sprawie usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
3 Posiedzenie plenarne, środa, 6 października 2010 r. – Bruksela, punkt 13, Postanowienia Traktatu z Lizbony 
dotyczące spraw socjalnych (debata), oświadczenie László Andora, członka Komisji.
4 Sprawozdanie dla przewodniczącego Komisji Europejskiej sporządzone przez Maria Montiego, 9 maja 2010 r.
5 Rada UE, 16062/08, ADD1, 20 listopada 2008 r.
6 SPC/2010/10/8 wersja ostateczna.
7 Rada UE, 6500/10, 15 lutego 2010 r.
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świadczonych w interesie ogólnym, które odbyły się we wrześniu 2007 r. w Lizbonie, w 
październiku 2008 r. w Paryżu i w październiku 2010 r. w Brukseli1,

– uwzględniając wnioski z posiedzeń Rady EPSCO z dnia 16 i 17 grudnia 2008 r., 8 i 9 
czerwca 2009 r. oraz 6 i 7 grudnia 2010 r.2,

– uwzględniając następujące orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości:
- z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-295/05 Tragsa,
- z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie C-532/03 Komisja przeciwko Irlandii (irlandzkie 

służby ratunkowe),
- z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie C-324/05 Coditel Brabant,
- z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie C-480/06 Komisja przeciwko Niemcom (Stadtwerke 

Hamburg),
- z dnia 10 września 2009 r. w sprawie C-206/08 Eurawasser,
- z dnia 9 października 2009 r. w sprawie C-573/07 Sea s.r.l.,
- z dnia 15 października 2009 r. w sprawie C-196/08 Acoset,
- z dnia 15 października 2009 r. w sprawie C-275/08 Komisja przeciwko Niemcom

(Datenzentrale Baden-Württemberg),
- z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie C-451/08 Helmut Müller,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie komunikatu 
Komisji zatytułowanego „Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Usługi 
socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej”3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 września 2006 r. w sprawie przyszłego 
europejskiego modelu społecznego4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 września 2006 r. w sprawie białej księgi Komisji 
na temat usług użyteczności publicznej5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie usług socjalnych 
użyteczności publicznej w Unii Europejskiej6,

                                               
1 Pierwsze Forum na temat usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, 17 września 2007 r., Lizbona, 

prezydencja portugalska.
   Drugie Forum na temat usług socjalnych użyteczności publicznej (SSGI), 28–29 października 2008 r., 

prezydencja francuska.
  Trzecie Forum na temat usług socjalnych użyteczności publicznej (SSGI), 26–27 października, prezydencja 
belgijska.
2 Rada UE, komunikat prasowy (Presse 358), 2916. posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, 
Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Bruksela, 16–17 grudnia 2008 r.
Rada UE, komunikat prasowy, 9721/2/09 REV 2 (Presse 124), 2947. posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Luksemburg, 8–9 czerwca 2009 r.
Rada UE, komunikat prasowy, 17323/1/10 REV (Presse 331PR CO 43), 3053. posiedzenie Rady ds. 
Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Bruksela, 6–7 grudnia 2010 r., Usługi 
socjalne świadczone w interesie ogólnym, s. 18.
3 Opinia CdR 181/2006 wersja ostateczna w sprawie COM(2006)0177.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0340.
5 Teksty przyjęte, T6-0380/2006.
6 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0070.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 października 2008 r. w sprawie propagowania 
integracji społecznej i walki z ubóstwem, w tym ubóstwem dzieci, w UE1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie aktywnej integracji osób 
wykluczonych z rynku pracy3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmian w procedurze 
udzielania zamówień publicznych4,

– uwzględniając wyniki badań jakości życia przeprowadzonych przez Eurofound w latach 
2003 i 20075,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że Traktaty potwierdzają, iż cel państw członkowskich w zakresie stałej 
poprawy warunków życia i pracy oraz cel Unii w zakresie dobrobytu jej obywateli 
powinien być osiągnięty poprzez trwały rozwój Europy oparty na zrównoważonym 
wzroście gospodarczym, wysoce konkurencyjnej społecznej gospodarce rynkowej 
ukierunkowanej na pełne zatrudnienie i postęp społeczny, ochronie środowiska i poprawie 
jego stanu, walce z wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, wspieraniu 
sprawiedliwości społecznej i ochrony socjalnej, równości kobiet i mężczyzn, solidarności 
pomiędzy pokoleniami i ochronie praw dzieci,

B. mając na uwadze, że art. 14 TFUE i załączony do niego Protokół nr 26 wyraźnie odnoszą 
się do usług świadczonych w interesie ogólnym (SGI), które obejmują usługi socjalne 
świadczone w interesie ogólnym (SSGI), zarówno te o charakterze gospodarczym, jak i te 
niemające charakteru gospodarczego; oraz mając na uwadze, że potwierdzona została 
zasadnicza rola i szeroki zakres uprawnień dyskrecjonalnych władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych w zakresie świadczenia, zlecania i organizowania usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) oraz że postanowienia 
Traktatów nie naruszają kompetencji państw członkowskich w zakresie świadczenia, 
zlecania i organizowania usług niemających charakteru gospodarczego świadczonych w 
interesie ogólnym,

C. mając na uwadze, że świadczenie powszechnie dostępnych, wysokiej jakości, osiągalnych 
i przystępnych SSGI można zatem uważać za istotny filar europejskiego modelu 
społecznego i podstawę dla dobrej jakości życia, a także za realizację celów 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0467.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0062.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0371.
4 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0173.
5 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm
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gospodarczych UE,

D. mając na uwadze, że art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 3 Traktatu UE obejmują stosowanie zasady 
pomocniczości na szczeblu lokalnym, oficjalnie uznają regionalne i lokalne samorządy 
oraz przyznają im silniejszą pozycję,

1. uważa, że poza wspólną specyfiką SGI, SSGI i ich użytkownicy mają szereg 
szczególnych cech charakterystycznych. Oprócz usług zdrowotnych SSGI obejmują także 
powszechnie dostępne, zarówno ustawowe, jak i uzupełniające usługi świadczone 
bezpośrednio na rzecz zainteresowanej osoby, które sprzyjają prewencji i przyczyniają się 
do spójności społecznej i włączenia społecznego oraz nadają podstawowym prawom 
socjalnym namacalny charakter;

2. podkreśla, że dostęp do SSGI musi być powszechny i niezależny od stanu majątkowego 
czy przychodu, a same usługi nie mogą być przeznaczone jedynie dla osób znajdujących 
się w najtrudniejszym położeniu;

3. popiera zalecenie zawarte w sprawozdaniu Maria Montiego, które stanowi, iż 
szerokopasmowy internet i usługi bankowe powinny być usługami powszechnymi, co 
powinno zostać ujęte w europejskim prawodawstwie;

4. podkreśla, że SSGI wnoszą znaczny wkład w gospodarkę w zakresie miejsc pracy, 
działalności gospodarczej i siły nabywczej – drugie dwuletnie sprawozdanie Komisji 
wskazuje, że sektor usług zdrowotnych i socjalnych stanowi 5% wyniku gospodarczego i 
daje zatrudnienie 21,4 mln osób – oraz że zwłaszcza MŚP są bardzo uzależnione od 
wysokiej jakości SSGI;

5. podkreśla, że władze lokalne odgrywają zasadniczą rolę w określaniu, finansowaniu, 
świadczeniu i przyznawaniu SSGI: szacuje się, że sektor publiczny na szczeblu lokalnym i 
regionalnym stanowi 15,9% PKB UE-27, z czego sam lokalny sektor publiczny wynosi 
12,9%, a jego wydatki na ochronę socjalną – 3% (378,1 mld euro);

6. podkreśla, że podstawowym założeniem SSGI jest osiągnięcie celów w zakresie polityki 
społecznej oraz nadanie wymiernego charakteru prawom socjalnym jednostek i grup oraz 
że SSGI często są integralną częścią systemów zabezpieczenia społecznego; zwraca 
uwagę, że w przeprowadzanych przez Eurofound badaniach jakości życia1 wykazano, iż 
jednym z najistotniejszych sposobów poprawy jakości życia obywateli – przy 
jednoczesnym zapewnieniu pełnego włączenia społecznego i zagwarantowaniu spójności 
społecznej i terytorialnej – jest świadczenie i rozwój SGI, w tym SSGI;

7. uważa, że doświadczenie uczy, iż cel, jakim jest maksymalizacja zysku komercyjnych 
dostawców SSGI, jest sprzeczny z zasadami i celami SSGI;

8. podkreśla, że władze krajowe i lokalne zaangażowane w świadczenie lub zlecanie SSGI 
potrzebują jasno określonej podstawy prawnej dla swych usług i wydatków, a także 
podkreśla, że choć system informacji i wyjaśnień rozwijany przez Komisję ma zasadnicze 

                                               
1 Eurofound – Badania jakości życia http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm
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znaczenie, to jest niewystarczający i nie chroni dostawców SSGI przez zarzutami natury 
prawnej;

9. uważa, że oczekiwanie od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dalszego 
orzekania w sprawach, które powinny być ujęte w prawodawstwie, nie jest ani skuteczne, 
ani dopuszczalne z punktu widzenia demokracji;

10. podkreśla, że SSGI stanowią konieczną inwestycję na rzecz przyszłości Europy oraz że 
wywiera się na nie znaczny nacisk ze względu na kryzysy gospodarcze i bankowe, a także 
rządowe programy oszczędnościowe, które prowadzą do jeszcze większego popytu na te 
usługi;

11. uważa, że zasada solidarności oraz wzmacnianie Unii Europejskiej wymagają tego, aby z 
kryzysem powodującym wzrost bezrobocia i ubóstwa walczyć za pomocą znacznie 
ulepszonego budżetu UE, wzmocnionych funduszy strukturalnych, zwłaszcza 
Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz z pomocą nowej europejskiej agencji ds. 
zadłużenia;

12. uważa, że świadczenie wysokiej jakości SSGI wymaga od rządów państw członkowskich 
zapewnienia ram finansowych dla SSGI, które zagwarantują ciągłość usług i stabilne 
finansowanie, a także godziwe dochody i warunki pracy oraz szkolenia dla osób 
świadczących te usługi;

13. jest zdania, że w celu zachowania świadczenia wysokiej jakości SSGI państwa 
członkowskie potrzebują nowych źródeł przychodów, takich jak podatek od transakcji 
finansowych;

14. uważa, że istnieje powszechne europejskie porozumienie co do tego, że SSGI mają 
zasadnicze znaczenie dla dobrobytu naszych narodów i skutecznej gospodarki, lecz brak 
jest jakiegokolwiek porozumienia wewnątrz Komisji i Rady lub też między nimi w 
sprawie wdrożenia praktycznych środków mających na celu przezwyciężenie znanych 
przeszkód stojących na drodze świadczeniu i rozwojowi SSGI;

15. podkreśla to, że państwa członkowskie i władze lokalne muszą mieć wolny wybór co do 
sposobu finansowania i świadczenia SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też inny, z 
wykorzystaniem wszystkich dostępnych instrumentów, aby zagwarantować, że cele Unii 
w zakresie polityki socjalnej nie zostaną osłabione przez przepisy jednolitego rynku, i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, które promuje jakość, przystępność i skuteczność 
świadczonych usług;

16. wzywa do tego, aby prawodawstwo UE umożliwiło towarzystwom ubezpieczeń 
wzajemnych, stowarzyszeniom i fundacjom działanie na szczeblu transnarodowym;

17. apeluje o wyjaśnienie podstawowych zasad dotyczących kontroli pomocy państwa oraz o 
przegląd kryteriów dotyczących obliczania zwrotu kosztów za zobowiązania w zakresie 
usług publicznych;

18. apeluje o rozszerzenie pakietu Monti-Kroes stanowiącego reakcję na sprawę Altmark w 
celu uproszczenia zasad, poprawy elastyczności ich stosowania oraz poszerzenia zakresu 



PR\859444PL.doc 9/16 PE438.251v02-00

PL

odstępstw. Próg de minimis powinien zostać podniesiony do poziomu co najmniej 500 000 
euro w ciągu trzyletniego cyklu;

19. apeluje o reformę kryteriów klasyfikacji SSGI mających charakter gospodarczy i 
niemających takiego charakteru w ramach obecnych przepisów UE;

20. podkreśla, że należy uprościć i uelastycznić zasady w zakresie zamówień publicznych tak, 
aby umożliwić wywiązywanie się ze zobowiązań w dziedzinie usług publicznych;

21. wzywa Komisję do oficjalnego uznania innych sposobów dokonywania wyboru 
dostawców świadczeń, takich jak metoda wewnętrzna („in-house”) czy metoda koncesji 
na usługi, oraz do wyraźnego przyznania równego statusu wszystkim wariantom w 
zakresie zawierania umów i finansowania SSGI. apeluje o powszechniejsze stosowanie 
metody wewnętrznej („in-house”) w celu włączenia tych dostawców usług, którzy 
spełniają konkretne kryteria w zakresie interesu ogólnego;

22. popiera normatywne umocowanie praktycznej wewnętrznej opcji przetargowej („in-
house”) dla SSGI, na podstawie modelu zmienionego rozporządzenia nr 1370/2007 
dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego, które dawałoby każdemu właściwemu organowi lokalnemu możliwość 
samodzielnego świadczenia usług lub przyznania zamówień publicznych na usługi 
innemu prawnie oddzielonemu podmiotowi, nad którym organ lokalny sprawuje kontrolę 
podobną do tej, którą sprawuje nad swoją własną jednostką;

23. uważa, że władze lokalne muszą być włączone w trwający oddolny proces gruntownego 
przeglądu przepisów w zakresie zamówień, aby uniknąć rozbieżności pomiędzy zasadami 
a sposobami organizacji na szczeblu lokalnym;

24. apeluje o zdefiniowanie na nowo pojęcia „najkorzystniejszej ekonomicznie oferty” tak, 
aby krajowe i lokalne kryteria socjalne i jakościowe dotyczące świadczenia SSGI stały się 
obowiązkowym wymogiem w umowach o zamówienia publiczne, w tym umowach 
podwykonawczych;

25. podkreśla, że problemy sygnalizowane przez dostawców SSGI wymagają 
natychmiastowych rozwiązań;

26. apeluje o stworzenie programu reform uwzględniającego dostosowanie prawa i uczynienie 
go przejrzystszym na szczeblu europejskim w celu wspierania indywidualnych 
właściwości SSGI;

27. uważa, że Komitet Ochrony Socjalnej znacząco przyczynił się do zrozumienia i 
zwiększenia znaczenia SSGI, jednak nie jest on wystarczająco przedstawicielski ani 
przejrzysty, aby stać się siłą sprawczą programu reform;

28. sugeruje utworzenie wielostronnej grupy zadaniowej na wysokim szczeblu z udziałem 
zainteresowanych podmiotów – początkowo mającej dwuletni mandat – która będzie 
otwarta, elastyczna i przejrzysta, a jej zadaniem będzie stałe wdrażanie inicjatyw w 
zakresie odnośnej polityki określonych w niniejszym sprawozdaniu, a także w zaleceniach 
trzeciego forum, w drugim sprawozdaniu dwuletnim Komisji, w sprawozdaniach 
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Komitetu Ochrony Socjalnej oraz w innych odnośnych dokumentach; zadaniem grupy 
zadaniowej będzie także rozpoczęcie pełnego przeglądu wszystkich zasad, zwłaszcza tych 
dotyczących pomocy państwa i zamówień publicznych, które mają wpływ na SSGI, oraz 
dokonanie oceny sposobu, w jaki powinny one być zmienione, aby – mając na uwadze 
obecny przegląd zasad przez Komisję – uwzględnić i wesprzeć zobowiązania państw 
członkowskich w zakresie określania i świadczenia SSGI;

29. uważa, że proponowana grupa zadaniowa w ramach swego mandatu powinna się zająć 
także nowymi inicjatywami takimi jak utworzenie europejskiego centrum zasobów dla 
SSGI, stworzenie rejestru SSGI państwa członkowskiego czy programu pilotażowego w 
zakresie opieki nad osobami starszymi, a także opracowanie programów działań opartych 
na fakultatywnych ramach europejskich na rzecz jakości (VQF);

30. wzywa czwarte europejskie Forum na temat SSGI, organizowane przez parlamentarną 
Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, do kontynuowania inicjatywy zawartej w 
sprawozdaniu Joela Hassego Ferreiry z 2007 r. i do przeglądu postępu reformy; wzywa 
także grupę zadaniową do przedstawienia sprawozdania w sprawie postępu podczas 
czwartego forum, co pozwoli zapewnić jego ciągłość, ukierunkowanie i meritum;

31. apeluje, aby przewodnictwo nad grupą zadaniową objęła Dyrekcja Generalna do Spraw 
Społecznych, a w jej skład weszły DG ds. Konkurencji, DG ds. Jednolitego Rynku, DG 
ds. Środowiska i DG ds. Zdrowia i Konsumentów, a także Europejska Rada ds. 
Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO), partnerzy 
społeczni oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego aktywne w obszarze SSGI; 
apeluje, aby zarówno Parlament, jak i Komitet Regionów, ze względu na ich legitymację 
demokratyczną, zostały aktywnie włączone w prace grupy oraz aby reprezentowane w
niej były przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i zainteresowane podmioty, w tym 
dobrowolne stowarzyszenia i władze lokalne;

32. z zadowoleniem przyjmuje fakultatywne ramy na rzecz jakości, ale nalega na konieczność 
monitorowania stosowania zasad z wykorzystaniem zaproponowanego kryterium 
dotyczącego jakości oraz na konieczność włączenia w ten proces zainteresowanych 
podmiotów;

33. wzywa państwa członkowskie do wykorzystania fakultatywnych ram na rzecz jakości do 
opracowania wysokiej jakości systemów akredytacji i monitoringu oraz apeluje, aby 
ocena wdrażania tych ram odbywała się w odniesieniu do karty praw podstawowych i 
Protokołu nr 26 TFUE;

34. podkreśla, że godziwe i stabilne warunki pracy, a także wysokiej jakości szkolenie mają 
zasadnicze znaczenie dla świadczenia wysokiej jakości usług socjalnych;

35. uważa, że zasady fakultatywnych ram na rzecz jakości powinny być wykorzystane jako 
pomoc przy określaniu obowiązkowych kryteriów jakościowych, które będą stosowane w 
zmienionych zasadach dotyczących zamówień publicznych;

36. sugeruje, żeby zaradzić brakowi odniesienia do finansowania i statusu dostawcy usług w 
fakultatywnych ramach na rzecz jakości;
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37. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, a także parlamentom i rządom państw członkowskich i państw kandydujących 
oraz Komitetowi Regionów.
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UZASADNIENIE

Świat zdążył się zmienić od 2007 r., kiedy Joel Hasse Ferreira w swoim sprawozdaniu zajął 
się usługami socjalnymi świadczonymi w interesie ogólnym (SSGI). Po pierwsze, model 
gospodarczy oparty na niewielkim stopniu uregulowania – przez wiele lat pracowicie 
wspierany przez Komisję i Radę– spektakularnie załamał się pod koniec tego roku. Po drugie, 
patrząc z bardziej pozytywnej strony, istnieje wprowadzone Traktatem z Lizbony nowe 
środowisko w zakresie regulacji i polityki przeznaczone na rzecz wsparcia i rozwoju SSGI. 
SSGI stanowią zasadnicze filary społeczno-gospodarcze naszych społeczeństw.  Należy 
znaleźć środki w celu ich należytego finansowania. W niniejszym sprawozdaniu określono 
możliwości postępowego i zdecydowanego stawienia czoła obawom dostawców i 
użytkowników SSGI. Kwestią o szczególnym znaczeniu jest przede wszystkim utworzenie 
specjalnie do tego celu powołanego i oddolnego oficjalnego organu włączającego wszystkie 
zainteresowane strony w działania na rzecz określania i wdrażania koniecznych reform.

Kryzys gospodarczy
W związku ze wspomnianym załamaniem poniesiono ogromne koszty społeczno-
gospodarcze, do których można zaliczyć zastój gospodarczy oraz znaczny wzrost bezrobocia i 
ubóstwa. W niektórych przypadkach dług i deficyt budżetowy państwa członkowskiego 
osiągnęły kryzysowe rozmiary za sprawą uspołecznienia zadłużenia banków prywatnych. 
Naciski budżetowe wywołane tą sytuacją ogromnie nie sprzyjają finansowaniu SSGI i 
stanowią dla nich dodatkowe obciążenie obok obciążenia wynikającego z neoliberalnego 
modelu gospodarczego, w którym takie usługi uważa się za opcjonalne dodatki. Nasiliło to 
wyrażane od dawna obawy dostawców i użytkowników SSGI co do ograniczeń nałożonych w 
wyniku interpretacji treści Traktatów przez Komisję w zakresie sposobów finansowania i 
świadczenia SSGI.

Obecna polityka Rady i Komisji ma na celu podkreślenie znaczenia konsolidacji budżetowej 
– przywrócenia kryteriów długu i deficytu budżetowego zawartych w pakcie stabilności i 
wzrostu, nawet jeśli kryzys obnażył całkowicie nieadekwatność paktu jako środka na rzecz 
zdrowej gospodarki. Debata na temat sposobów rozwiązania tych problemów jest także 
debatą dotyczącą sposobów uratowania europejskiego modelu społecznego przed mającym 
fatalne konsekwencje załamaniem. Znalezienie dla każdego państwa członkowskiego 
właściwego połączenia wydatków na SGI, opodatkowania i bodźca wspomagającego 
zrównoważony wzrost naszych gospodarek, a tym samym umożliwienie zmniejszenie długu i 
deficytu do dających się kontrolować poziomów w rozsądnej perspektywie czasowej, zostało 
zarzucone na rzecz programu bezwarunkowo ideologicznego. Kluczowa rola, jaką SSGI 
mogą odegrać obecnie jako narzędzie wspomagające zarówno wzrost, jak i tworzenie sieci 
bezpieczeństwa socjalnego, jest jak dotąd powszechnie pomijana milczeniem.

Traktat z Lizbony
Nowy potencjał Traktatu z Lizbony w zakresie regulacji i polityki mógłby jednak – w razie 
jego inteligentnego wykorzystania – pomóc odnowić ten zasadniczy element europejskiego 
modelu społecznego. Odpowiedź na kryzys mogłaby stać się szansą na odnowione 
zobowiązanie polityczne na rzecz społeczno-gospodarczej roli powszechnych SSGI.

Nowe postanowienia Traktatu (art. 3 ust. 3 i art. 9 TFUE) uprawniają nas do budowania 
nowoczesnej społecznej gospodarki rynkowej. Art. 14 TFUE potwierdza, że usługi 
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świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) są integralną częścią europejskiego 
modelu społecznego.  Protokół nr 26 wyraźnie określa zakres obowiązków państw 
członkowskich dotyczących świadczenia takich usług, a europejska karta praw podstawowych 
uznaje prawo obywateli do dostępu do UOIG.

W niniejszym sprawozdaniu określono możliwości postępowego i zdecydowanego stawienia 
czoła obawom dostawców i użytkowników SSGI. W sprawozdaniu wskazano przepisy i 
politykę, które można by opracować w celu zagwarantowania usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym (SSGI), zarówno tych o charakterze gospodarczym, jak i tych 
niemających takiego charakteru, a także przepisy i politykę, którym można umożliwić 
odegranie ich normalnej roli, co pomoże nam w wyjściu z kryzysu i przyczyni się do 
realizacji społeczno-gospodarczej strategii „Europa 2020” zgodnie ze stanowiskiem Rady 
Europejskiej do Spraw Społecznych przedstawionym w grudniu 2010 r.,

Społeczna rola SSGI
Usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym (SSGI) stanowią podgrupę usług 
świadczonych w interesie ogólnym (SGI) i w myśl przeważającej większości interpretacji 
czasami uznawane są błędnie za usługi o charakterze gospodarczym. Poza wspólną specyfiką 
SGI, SSGI i ich użytkownicy mają także szereg szczególnych cech charakterystycznych. 
Oprócz usług zdrowotnych SSGI obejmują także powszechnie dostępne, zarówno ustawowe, 
jak i uzupełniające usługi świadczone bezpośrednio na rzecz zainteresowanej osoby, które 
sprzyjają prewencji i przyczyniają się do spójności społecznej i włączenia społecznego oraz 
nadają podstawowym prawom socjalnym namacalny charakter.

Wysokiej jakości usługi powszechne takie jak opieka zdrowotna, edukacja czy opieka nad 
dziećmi oraz zasadnicze usługi sieciowe, takie jak transport, energia czy telekomunikacja, są 
gwarantem zdrowego, aktywnego, spójnego i integracyjnego społeczeństwa oraz mają także 
istotne znaczenie dla wyższych poziomów uczestnictwa w rynku pracy i dla rozwoju 
konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej.

Gospodarcza rola SSGI
SSGI jako całość bardzo znacząco przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy, działalności 
gospodarczej i siły nabywczej w gospodarce. Drugie dwuletnie sprawozdanie Komisji w 
sprawie SSGI wskazuje, że usługi zdrowotne i socjalne stanowią 5% wyniku gospodarczego i 
dają zatrudnienie ok. 21,4 mln osób. 

CEEP1 szacuje, że bezpośredni wkład dostawców usług świadczonych w interesie ogólnym 
(SGI) w UE na rzecz PKB UE wynosi 26% (2412 mld euro), a sektor zatrudnia 64 miliony 
osób, z których jedna trzecia zatrudniona jest w usługach zdrowotnych i socjalnych.

Analizy agencji Eurofound wykazały w jej badaniach jakości życia2, że jednym z 
najistotniejszych sposobów poprawy jakości życia obywateli – z jednoczesnym zapewnieniem 
pełnego włączenia społecznego i zagwarantowaniem spójności społecznej i terytorialnej – jest 
zapewnianie i rozwój SGI/SSGI świadczonych zarówno przez państwowe jednostki i agencje 

                                               
1 CEEP: Dane dotyczące usług publicznych:
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf
2 Eurofound – Badania jakości życia http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm
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czy organy lokalne, jak i przedsiębiorstwa gospodarki społecznej oraz podmioty takie jak 
towarzystwa pomocy wzajemnej, spółdzielnie i organizacje wolontariackie.

Finansowanie
Wspólnotowe podejście w duchu solidarności, znacznie ulepszony budżet UE na rzecz 
wspierania słabszych gospodarek, większa rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 
europejska agencja ds. zadłużenia stabilizująca koszt długu zapewniłyby szybszą naprawę 
gospodarczą i wzmocnienie Unii Europejskiej w okresie, w którym rośnie liczba sił 
odśrodkowych, które ją osłabiają. Ogólnoeuropejski podatek od transakcji finansowych w 
wysokości nie przekraczającej 0,5%, zgodnie z ustaleniami sprawozdania autorstwa 
Pervenche Berès, przyniósłby rocznie 200 mld euro.

INICJATYWA NA RZECZ PRZYSPIESZENIA REFORMY
Władze publiczne zaangażowane w świadczenie lub zlecanie SSGI potrzebują jasnych 
podstaw prawnych, na których mogłyby oprzeć swe usługi i wydatki. System informacji i 
wyjaśnień tworzony przez Komisję ma zasadnicze znaczenie dla dostawców usług, a 
ulepszenie tych usług zostanie przyjęte z zadowoleniem. Wyjaśnienia Komisji nie usunęły 
jednak niepewności prawa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej staje przed zadaniem 
wydawania orzeczeń w kwestiach, które powinny być precyzyjnie ujęte w prawodawstwie. 
Sytuacja taka nie jest zadowalająca z punktu widzenia demokracji ani skutecznego 
podejmowania decyzji.
Dysponujące skromnymi zasobami i ograniczoną strukturą zarządzania organizacje 
wolontariackie i przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, które świadczą SSGI, mogą stać się 
niewypłacalne z powodu ciężaru wymogów biurokratycznych dotyczących przepisów w 
zakresie zamówień publicznych i pomocy państwa. Prowadzi to w konsekwencji do 
ograniczenia ich potencjału, a także mniejszej chęci władz lokalnych do wykorzystywania 
takich organizacji do świadczenia usług i pilotowania innowacyjnych usług.

Wyzwaniem jest opracowanie i zapewnienie bezpiecznych i elastycznych ram prawnych dla 
SSGI wykorzystujących wszystkie dostępne nam instrumenty w celu zagwarantowania, że 
cele socjalne Unii będą wspierane, a nie wstrzymywane przepisami ustanowionymi dla 
uregulowania przedsiębiorstw handlowych. 

Zdaniem sprawozdawcy pakiet reform powinien obejmować rozporządzenie ramowe w 
sprawie UOIG1 powołujące się na art. 14 TFUE w celu określenia usług świadczonych w 
interesie ogólnym i ograniczenia wpływu przepisów dotyczących jednolitego rynku. 
Wspomniane rozporządzenie mogłoby zawierać rozróżnienie pomiędzy SGI o charakterze 
gospodarczym i SGI niemającymi charakteru gospodarczego oraz konsolidować i jasno 
określać ogólne zasady i wspólne warunki w zakresie pomyślnego funkcjonowania tych 
usług. Jednak polityczna konfiguracja Rady i Komisji sprawia, że prawdopodobieństwo 
przyjęcia takiego aktu prawnego w najbliższej przyszłości jest bardzo małe, a rozwiązania są 
potrzebne już teraz.

                                               
1 Projekt rozporządzenia w sprawie UOIG sporządzony przez Grupę Postępowego Sojuszu Socjalistów i 
Demokratów: proinsias.derossa@europarl.europa.eu



PR\859444PL.doc 15/16 PE438.251v02-00

PL

W niniejszym sprawozdaniu nakreślono program reformy mającej zaradzić trudnościom 
stworzonym przez przepisy dotyczące zamówień publicznych i pomocy państwa w zakresie 
świadczenia SSGI, a także przedstawiono inne kwestie i przedłożono wnioski dotyczące 
wprowadzenia elastycznego podejścia dla krajowych i lokalnych władz w zakresie 
finansowania i przyznawania SSGI, z uwzględnieniem również usług wewnętrznych („in-
house”). Reformy powinny dotyczyć także między innymi: roli przedsiębiorstw i podmiotów 
gospodarki społecznej oraz organizacji wolontariackich w świadczeniu SSGI; uznania 
obowiązkowego wymogu zgodności z krajowymi i lokalnymi kryteriami społecznymi i 
jakościowymi w zakresie umów na zamówienia publiczne z uwzględnieniem także tych 
przypadków, w których korzysta się z umów podwykonawczych; rozwiązania kwestii 
fikcyjnego samozatrudnienia w ramach świadczenia SSGI; statutu UE uprawniającego 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych do podejmowania działań na szczeblu 
transnarodowym.

Wielostronna grupa zadaniowa z udziałem zainteresowanych podmiotów
Nie należy zapominać, że ambitny program reformy SSGI wymaga oficjalnych ram prawnych 
dotyczących wdrażania koniecznych zmian. W niniejszym sprawozdaniu proponuje się 
utworzenie Wielostronnej grupy zadaniowej wysokiego szczebla z udziałem zainteresowanych 
podmiotów, której koncepcja otrzymała wsparcie w zaleceniach trzeciego forum nt. SSGI. 
Mandat grupy zadaniowej objąłby poszukiwanie powszechnego porozumienia w sprawie 
różnorodnych propozycji, także tych wysuwanych przez Parlament Europejski, Komisję, 
Komitet Spraw Społecznych, partnerów społecznych i organy przedstawicielskie dostawców i 
użytkowników, a także wskazywanie koniecznych zmian w zakresie polityki i przepisów 
prawa na rzecz wprowadzenia wysokiej jakości standardów i pewności prawa niezbędnej do 
zapewnienia pełnego urzeczywistnienia społeczno-gospodarczej roli, jaką SSGI mogą 
odgrywać w społeczeństwie europejskim. Przewodnictwo w grupie powinna objąć DG do 
Spraw Społecznych, a w jej skład weszłyby wspomniane wcześniej organizacje, a także DG 
ds. Konkurencji, DG ds. Jednolitego Rynku, DG ds. Środowiska i DG ds. Zdrowia i 
Konsumentów. Grupa otrzymałaby początkowo dwuletni mandat, a jej celem byłoby 
sporządzenie sprawozdania w sprawie postępów dla czwartego forum nt. SSGI, które także 
zostało zaproponowane w niniejszym sprawozdaniu. 

Dodatkowy pomysł, który zasługuje na uwagę proponowanej grupy zadaniowej, pochodzi od 
UNIOPSS1, która proponuje utworzenie „Europejskiego Centrum Zasobów dla SSGI”. 
Mogłoby ono być technicznym punktem odniesienia dla państw członkowskich, Komisji i 
społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu unijnym. Centrum mogłoby wspierać skuteczne 
europejskie ramy prawne, ułatwiać inwestycje, być miejscem wymiany najlepszych praktyk, 
zbierać dane statystyczne i organizować badania porównawcze. Mogłoby też stanowić organ 
konsultacyjny dla wszystkich inicjatyw ustawodawczych mających wpływ na SSGI. W 
sprawozdaniu w sprawie zakończenia budowy jednolitego rynku (2010) Mario Monti 
stwierdza, że SGI odgrywają ważną rolę z gospodarczego i społecznego punktu widzenia, 
oraz podsumowuje, że istnieje potrzeba zagwarantowania nowego powszechnego prawa 
dostępu do szerokopasmowego internetu i usług bankowych. Kwestie te razem z istniejącymi 
obawami dotyczącymi wpływu przepisów o jednolitym rynku na SSGI należy ująć w 
przepisach prawnych. 

                                               
1 UNIOPSS:http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf
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Fakultatywne standardy europejskie w dziedzinie jakości
Dostęp do wysokiej jakości SSGI jest prawem obywatelskim. Wykonano już wiele pracy na 
rzecz tej kwestii, w tym także pracy społeczeństwa obywatelskiego, i jesteśmy dość blisko 
przyjęcia fakultatywnych ram europejskich na rzecz jakości (VQF). W systemie tym istnieją 
jednak luki, którymi w niniejszym sprawozdaniu usiłowano się zająć. Dla jakości zasadnicze 
znaczenie mają następujące elementy: poszanowanie godności człowieka i praw 
podstawowych; usługi zakładające uczestnictwo; upoważnienie osób korzystających usług do 
podejmowania ich własnych decyzji; stały i całościowy charakter usług; świadczenie usług w 
ramach partnerstwa ze społecznościami i innymi podmiotami; świadczenie usług przez 
wykwalifikowany personel zatrudniony na godziwych zasadach i pracujący w godnych 
warunkach; zarządzanie usługami oparte na przejrzystych zasadach i możliwe do rozliczenia.

Wnioski
Istnieje wiele innych wniosków zgłoszonych przez Europejską Federację Związków 
Zawodowych Służb Publicznych i Europejską Konfederację Związków Zawodowych, a także 
przez dostawców usług, takich jak CEEP, liczne organizacje przedstawicielskie władz 
lokalnych i organizacje reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak SOLIDAR, 
ESN, Social Platform, REVES, BAGFW, AIM, MEPLF, Europejska Federacja Diakonii, 
CEDAG, REIF i Eurocities. Zapoznałem się dokładnie ze wszystkimi opiniami. Wszystkie 
wynikają z doświadczeń tych instytucji i zasługują na czynne i poważne rozważenie w sposób 
uporządkowany i zintegrowany, na przykład przez proponowaną grupę zadaniową.

Problemy wskazane przez dostawców i użytkowników usług wymagają natychmiastowych 
rozwiązań, a w obliczu kryzysu gospodarczego i szerzącego się bezrobocia nasi obywatele 
mają większą niż kiedykolwiek potrzebę dostępu do wysokiej jakości usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym z jednoczesnym uwzględnieniem tego, że nasze 
gospodarki i nasze społeczeństwo także potrzebują korzyści płynących z takich usług. 

_________________________

1 UNIOPSS:http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf.


