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WSKAZÓWKI

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

1. uważa, że usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym w pełni uczestniczą we 
wprowadzaniu w życie zasad zawartych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz 
w art. 9 i 14 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE), w szczególności w odniesieniu do 
rozwoju wysoce konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej oraz szerzenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii; 

2. podkreśla w związku z tym, że należy wzmocnić wymiar społeczny jednolitego rynku i 
uwzględnić w większym stopniu specyfikę usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, kładąc nacisk na podejście pragmatyczne, w ramach którego głównymi 
wartościami są: dostępność, powszechność, sprawiedliwość, jakość i skuteczność tych 
usług; 

3. przypomina, że modele stosowane w odniesieniu do usług publicznych w Europie są 
różnorodne i że poszanowanie zasady pomocniczości powinno znajdować się w centrum 
dalszych rozważań w dyskusjach prowadzących do nadania większej przejrzystości 
powiązaniom między ich stosowaniem na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym 
i lokalnym;

4. ponownie podkreśla fakt, że usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym nieustannie 
ewoluują w odpowiedzi na przeobrażenia gospodarcze, społeczne, instytucjonalne i 
technologiczne; wzywa Komisję i państwa członkowskie do kontynuowania procesu 
modernizacji infrastruktury, organizacji i finansowania usług świadczonych w interesie 
ogólnym w świetle nieustannych zmian na rynku wewnętrznym oraz podstawowych 
potrzeb obywateli europejskich;

Uwypuklenie politycznego znaczenia usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

5. uważa, że – pamiętając o roli tych usług w Europie, w szczególności w kontekście 
kryzysu gospodarczego – Unia Europejska powinna docenić ich znaczenie; w związku z 
powyższym domaga się, by Komisja Europejska zbadała, czy odpowiednim narzędziem 
byłoby stworzenie europejskiego ośrodka monitorowania usług społecznych, który 
gromadziłby informacje pochodzące z różnych źródeł w państwach członkowskich oraz 
upowszechniałby najlepsze rozwiązania na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym 
i lokalnym; 

6. wzywa również Komisję do zaktualizowania strony internetowej „pytania i odpowiedzi 
dotyczące usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, a ponadto do 
opracowania metodologii lepiej dostosowanej do potrzeb organów organizujących usługi 
publiczne i podmiotów, która byłaby zrozumiała, nadawałaby się do bezpośredniego 
zastosowania i byłaby dostępna we wszystkich językach urzędowych UE; 

7. podkreśla znaczenie, jakie mają dla lepszego zrozumienia wspólnych pojęć dotyczących 
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jakości usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym dobrowolne europejskie ramy 
jakości przyjęte przez Komitet Ochrony Socjalnej w 2010 r.; pragnie, aby określono 
wspólne narzędzia koordynacji w celu optymalnego wykorzystania tych dobrowolnych 
ram i wymiany najlepszych wzorców, co pozwoli otrzymać porównywalne wskaźniki 
jakości;

8. wzywa Komisję, aby nie ustawała w staraniach zmierzających do określenia cech 
szczególnych usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym oraz aby wypracowała 
ogólnie przyjętą definicję usług świadczonych w interesie ogólnym przy pełnym 
poszanowaniu kompetencji państw członkowskich oraz przy uwzględnieniu odrębnych i 
właściwych poszczególnym krajom sposobów świadczenia tych usług w całej Europie;

Uwzględnienie wymiaru ekonomicznego usług socjalnych

9. zwraca uwagę, że znaczna część globalnego zatrudnienia w Unii oraz finansów 
publicznych państw członkowskich pochodzi z usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym; uznaje, że w związku z kryzysem gospodarczym i budżetowym konieczne jest 
przyjęcie zrównoważonego podejścia opartego na utrzymaniu ciągłości i właściwej 
jakości usług socjalnych oraz poprawie ich skuteczności; 

10. uważa zatem, że niezbędna jest dyskusja dotycząca, po pierwsze, wyjaśnienia pojęć, a w 
szczególności pojęcia przekazania, a także powiązań między konieczną zgodnością z 
zasadami dotyczącymi zamówień publicznych i usługami socjalnymi świadczonymi w 
interesie ogólnym, zwłaszcza w odniesieniu do nowych metod zarządzania, takich jak 
zamówienia „in-house” (wewnętrzne świadczenie usług) i współpraca między władzami 
lokalnymi, a po drugie, zaostrzenie kryteriów w zakresie jakości przy dokonywaniu 
wyboru między konkurencyjnymi ofertami, zapewniając udział MŚP i innych podmiotów 
na równych warunkach; 

11. w tym kontekście zwraca uwagę na przepisy dotyczące konkurencji między 
usługodawcami oraz przypomina ogólne zasady zapisane w traktatach (zasada 
niedyskryminacji, równego traktowania, proporcjonalności), aby zapewnić uczciwą 
konkurencję między publicznymi i prywatnymi podmiotami świadczącymi usługi socjalne 
świadczone w interesie ogólnym;

Określenie ram funkcjonowania usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

12. podkreśla konieczność wyjaśnienia wątpliwości prawnych dotyczących usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym; wyraża zadowolenie z aktualizacji opublikowanych 
przez Komisję Europejską wytycznych dotyczących stosowania do tych usług przepisów 
w dziedzinie pomocy państwowej, zamówień publicznych i jednolitego rynku, lecz 
przypomina, że to nie wystarcza, ponieważ przepisy przysparzają trudności wielu 
podmiotom; wzywa Komisję do uproszczenia tych przepisów; 

13. odnotowuje propozycje zawarte w sprawozdaniu Montiego, w szczególności zaś 
propozycje, których celem jest stosowanie art. 14 TFUE oraz protokołu 26; uważa, że 
ważne jest wypracowanie pragmatycznego podejścia, które umożliwi zidentyfikowanie 
rzeczywistych trudności i znalezienie możliwych rozwiązań; zachęca Komisję do 
przeprowadzenia we współpracy z Parlamentem Europejskim i Radą pogłębionej analizy 
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funkcjonowania sektora usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, jak np. 
sektor usług świadczonych na rzecz osób starszych, który odegra bardzo istotną rolę, w 
miarę jak UE będzie musiała sprostać zmianom demograficznym w niedalekiej 
przyszłości; 

14. zwraca się do państw członkowskich, aby zadbały o to, by publiczne i prywatne podmioty 
świadczące usługi w interesie ogólnym spełniały wymogi dotyczące jakości; wzywa 
Komisję do gromadzenia informacji na temat krajowych wymogów w zakresie jakości w 
uzupełnieniu do informacji na temat najlepszych rozwiązań w państwach członkowskich;

15. przychylnie odnosi się do inicjatywy Komisji służącej poprawie przejrzystości i 
zwiększeniu świadomości w zakresie pomocy państwa, zamówień publicznych, 
partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji poprzez rozwijanie narzędzi 
komunikacyjnych w dziedzinie usług socjalnych; podkreśla jednak, że należy zająć się 
jeszcze szeregiem kwestii i dostosować zasady do potrzeb lokalnych władz i małych 
dostawców, dlatego też Komisja powinna nadal zapewniać jasno określoną podstawę 
prawną i informacje w zakresie stosowania przepisów UE, tak aby usługi świadczone w 
interesie ogólnym mogły spełnić swoją rolę i przyczynić się do lepszej jakości życia 
obywateli europejskich;

16. podkreśla znaczenie, jakie ma wzmożona współpraca między usługodawcami 
świadczącymi usługi socjalne w interesie ogólnym a zainteresowanymi stronami, a także 
znaczenie, jakie ma zwiększenie zaangażowania usługobiorców, aby dokładniej określić 
oczekiwania i podnieść jakość usług;

17. przypomina, że duża część usług socjalnych została wykluczona z zakresu stosowania 
dyrektywy w sprawie usług na rynku wewnętrznym; wyraża nadzieję, że Komisja 
sporządzi wkrótce bilans transpozycji tych przepisów wykluczających.
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