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AM_Com_NonLegOpinion

Poprawka 1
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że usługi socjalne świadczone w 
interesie ogólnym w pełni uczestniczą we 
wprowadzaniu w życie zasad zawartych w 
art. 3 traktatu UE oraz z w art. 9 i 14 
Traktatu o funkcjonowaniu UE, w 
szczególności, jeśli chodzi o rozwój 
wysoce konkurencyjnej gospodarki 
rynkowej oraz szerzenia spójności 
społecznej i terytorialnej Unii; podkreśla w 
związku z tym, że należy wzmocnić 
wymiar społeczny rynku wewnętrznego 
poprzez lepsze uwzględnienie specyfiki 
tych usług, stosując podejście 
pragmatyczne, w ramach którego 
głównymi wartościami są: dostępność, 
powszechność, jakość i skuteczność tych 
usług;

1. uważa, że usługi socjalne świadczone w 
interesie ogólnym w pełni uczestniczą we 
wprowadzaniu w życie zasad zawartych w 
art. 3 traktatu UE oraz z w art. 9 i 14 
Traktatu o funkcjonowaniu UE, w 
szczególności, jeśli chodzi o rozwój 
wysoce konkurencyjnej gospodarki 
rynkowej oraz szerzenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii; podkreśla w związku z tym, że 
należy wzmocnić wymiar społeczny rynku 
wewnętrznego poprzez lepsze 
uwzględnienie specyfiki tych usług, 
stosując podejście pragmatyczne, w 
ramach którego głównymi wartościami są: 
dostępność, powszechność, 
sprawiedliwość, jakość i skuteczność tych 
usług;

Or. pt

Poprawka 2
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że usługi socjalne świadczone w 
interesie ogólnym w pełni uczestniczą we 
wprowadzaniu w życie zasad zawartych w 
art. 3 traktatu UE oraz z w art. 9 i 14 
Traktatu o funkcjonowaniu UE, w 
szczególności, jeśli chodzi o rozwój 

1. uważa, że usługi socjalne świadczone w 
interesie ogólnym w pełni uczestniczą we 
wprowadzaniu w życie zasad zawartych w 
art. 3 traktatu UE oraz z w art. 9 i 14 
Traktatu o funkcjonowaniu UE, w 
szczególności, jeśli chodzi o rozwój 
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wysoce konkurencyjnej gospodarki 
rynkowej oraz szerzenia spójności 
społecznej i terytorialnej Unii; podkreśla w 
związku z tym, że należy wzmocnić 
wymiar społeczny rynku wewnętrznego 
poprzez lepsze uwzględnienie specyfiki 
tych usług, stosując podejście 
pragmatyczne, w ramach którego 
głównymi wartościami są: dostępność, 
powszechność, jakość i skuteczność tych 
usług;

wysoce konkurencyjnej gospodarki 
rynkowej oraz szerzenia spójności 
społecznej i terytorialnej Unii; podkreśla w 
związku z tym, że należy wzmocnić 
wymiar społeczny rynku wewnętrznego; 
kładzie nacisk na podejście pragmatyczne, 
w ramach którego głównymi wartościami 
są: dostępność, powszechność, jakość i 
skuteczność tych usług;

Or. en

Poprawka 3
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że usługi socjalne świadczone w 
interesie ogólnym w pełni uczestniczą we 
wprowadzaniu w życie zasad zawartych w 
art. 3 traktatu UE oraz z w art. 9 i 14 
Traktatu o funkcjonowaniu UE, w 
szczególności, jeśli chodzi o rozwój 
wysoce konkurencyjnej gospodarki 
rynkowej oraz szerzenia spójności 
społecznej i terytorialnej Unii; podkreśla 
w związku z tym, że należy wzmocnić 
wymiar społeczny rynku wewnętrznego 
poprzez lepsze uwzględnienie specyfiki 
tych usług, stosując podejście 
pragmatyczne, w ramach którego 
głównymi wartościami są: dostępność, 
powszechność, jakość i skuteczność tych 
usług;

1. uważa, że usługi socjalne świadczone w 
interesie ogólnym przyczyniają się do 
wprowadzenia w życie zasad zawartych w 
art. 3 traktatu UE oraz z w art. 9 i 14 
Traktatu o funkcjonowaniu UE oraz do 
rozwoju wysoce konkurencyjnej społecznej 
gospodarki rynkowej; podkreśla w związku 
z tym, że należy uznać wymiar społeczny 
rynku jednolitego i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

Or. en
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Poprawka 4
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że usługi socjalne świadczone w 
interesie ogólnym w pełni uczestniczą we 
wprowadzaniu w życie zasad zawartych w 
art. 3 traktatu UE oraz z w art. 9 i 14 
Traktatu o funkcjonowaniu UE, w 
szczególności, jeśli chodzi o rozwój 
wysoce konkurencyjnej gospodarki 
rynkowej oraz szerzenia spójności 
społecznej i terytorialnej Unii; podkreśla w 
związku z tym, że należy wzmocnić 
wymiar społeczny rynku wewnętrznego 
poprzez lepsze uwzględnienie specyfiki 
tych usług, stosując podejście 
pragmatyczne, w ramach którego 
głównymi wartościami są: dostępność, 
powszechność, jakość i skuteczność tych 
usług;

1. uważa, że usługi socjalne świadczone w 
interesie ogólnym w pełni uczestniczą we 
wprowadzaniu w życie zasad zawartych w 
art. 3 traktatu UE oraz z w art. 9 i 14 
Traktatu o funkcjonowaniu UE, w 
szczególności, jeśli chodzi o rozwój 
wysoce konkurencyjnej gospodarki 
rynkowej oraz szerzenia spójności 
społecznej i terytorialnej Unii; podkreśla w 
związku z tym, że należy wzmocnić 
wymiar społeczny rynku wewnętrznego 
poprzez lepsze uwzględnienie specyfiki 
tych usług, stosując podejście 
pragmatyczne, w ramach którego należy 
na bieżąco badać dostępność, 
powszechność, jakość i skuteczność tych 
usług;

Or. de

Poprawka 5
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę na fakt, że usługi 
socjalne mają na celu zaspokojenie 
podstawowych potrzeb życiowych ludzi, w 
szczególności potrzeb osób w 
niekorzystnym położeniu, jak również 
osób niepełnosprawnych; podkreśla rolę 
zapobiegawczą usług, które skierowane są 
do wszystkich członków społeczeństwa 
niezależnie od ich stanu posiadania czy 
dochodów, oraz ich wpływ na większą 
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spójność społeczną; jest zatem zdania, że 
ze względu na dynamiczny charakter tych 
usług nie powinny one podlegać zasadom 
rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 6
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. ponownie podkreśla fakt, że usługi 
socjalne świadczone w interesie ogólnym 
nieustannie ewoluują w odpowiedzi na 
zmiany gospodarcze, społeczne, 
instytucjonalne i technologiczne; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
kontynuowania procesu modernizacji 
infrastruktury, organizacji i finansowania 
usług w interesie ogólnym w świetle 
nieustannych zmian na rynku 
wewnętrznym oraz podstawowych potrzeb 
obywateli europejskich;

Or. en

Poprawka 7
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie, jakie ma udział 
podmiotów politycznych i 
instytucjonalnych, społeczeństwa 
obywatelskiego i zainteresowanych stron 
w promowaniu globalnego podejścia do 
usług świadczonych w interesie ogólnym, 
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uwzględniającego obywateli europejskich 
oraz ŚMP, często zaniedbywanych w tej 
dziedzinie europejskiej gospodarki 
społecznej;

Or. pt

Poprawka 8
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że mając na uwadze rolę tych 
usług w Europie, w szczególności w 
kontekście kryzysu gospodarczego, Unia 
Europejska powinna w większym stopniu 
docenić ich znaczenie; w związku z 
powyższym domaga się, by Komisja 
Europejska zbadała możliwość stworzenia 
europejskiego ośrodka monitorowania 
usług społecznych, który gromadziłby 
informacje pochodzące z różnych źródeł w 
państwach członkowskich i upowszechniał 
najlepsze europejskie, krajowe, regionalne 
i lokalne rozwiązania; zachęca również 
Komisję do zaktualizowania strony 
internetowej „pytania i odpowiedzi 
dotyczące usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym”, tak by była ona
dostępna we wszystkich językach 
urzędowych Unii;

2. uważa, że mając na uwadze rolę tych 
usług w Europie, w szczególności w 
kontekście kryzysu gospodarczego, Unia 
Europejska powinna w większym stopniu 
docenić ich znaczenie; w związku z 
powyższym domaga się, by Komisja 
Europejska zbadała możliwość stworzenia 
europejskiego ośrodka monitorowania 
usług społecznych, który gromadziłby 
informacje pochodzące z różnych źródeł w 
państwach członkowskich i upowszechniał 
najlepsze europejskie, krajowe, regionalne 
i lokalne rozwiązania; zachęca również 
Komisję do zaktualizowania strony 
internetowej „pytania i odpowiedzi 
dotyczące usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym”, a ponadto do 
opracowania metody 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 Unii;

Or. fr
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Poprawka 9
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że mając na uwadze rolę tych 
usług w Europie, w szczególności w 
kontekście kryzysu gospodarczego, Unia 
Europejska powinna w większym stopniu 
docenić ich znaczenie; w związku z 
powyższym domaga się, by Komisja 
Europejska zbadała możliwość stworzenia 
europejskiego ośrodka monitorowania 
usług społecznych, który gromadziłby 
informacje pochodzące z różnych źródeł w 
państwach członkowskich i upowszechniał 
najlepsze europejskie, krajowe, regionalne 
i lokalne rozwiązania; zachęca również 
Komisję do zaktualizowania strony 
internetowej „pytania i odpowiedzi 
dotyczące usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym”, tak by była ona 
dostępna we wszystkich językach 
urzędowych Unii;

2. uważa, że mając na uwadze rolę tych 
usług w Europie, w szczególności w 
kontekście kryzysu gospodarczego, Unia 
Europejska powinna w większym stopniu 
docenić ich znaczenie; w związku z 
powyższym domaga się, by Komisja 
Europejska dalej rozwijała koncepcję
stworzenia europejskiego ośrodka 
monitorowania usług społecznych, który 
gromadziłby informacje pochodzące z 
różnych źródeł w państwach 
członkowskich i upowszechniał najlepsze 
europejskie, krajowe, regionalne i lokalne 
rozwiązania; zachęca również Komisję do 
zaktualizowania strony internetowej 
„pytania i odpowiedzi dotyczące usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym”, tak by była ona dostępna we 
wszystkich językach urzędowych Unii;
zwraca się do Komisji o opracowanie 
ogólnych i dobrowolnych europejskich 
ram jakości dla podmiotów publicznych i
prywatnych świadczących usługi socjalne 
w interesie ogólnym w celu zapewnienia 
uczciwej konkurencji i lepszej jakości 
usług;

Or. en

Poprawka 10
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że mając na uwadze rolę tych 2. uważa, że mając na uwadze rolę tych 



PE458.561v02-00 8/24 AM\859198PL.doc

PL

usług w Europie, w szczególności w 
kontekście kryzysu gospodarczego, Unia 
Europejska powinna w większym stopniu
docenić ich znaczenie; w związku z 
powyższym domaga się, by Komisja 
Europejska zbadała możliwość stworzenia 
europejskiego ośrodka monitorowania 
usług społecznych, który gromadziłby 
informacje pochodzące z różnych źródeł w 
państwach członkowskich i upowszechniał 
najlepsze europejskie, krajowe, regionalne 
i lokalne rozwiązania; zachęca również 
Komisję do zaktualizowania strony 
internetowej „pytania i odpowiedzi 
dotyczące usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym”, tak by była ona 
dostępna we wszystkich językach 
urzędowych Unii;

usług w Europie, w szczególności w 
kontekście kryzysu gospodarczego, Unia 
Europejska powinna docenić ich 
znaczenie; w związku z powyższym 
domaga się, by Komisja gromadziła 
informacje pochodzące z różnych źródeł w 
państwach członkowskich i 
upowszechniała najlepsze rozwiązania na 
szczeblu europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym; zachęca również 
Komisję do zaktualizowania strony 
internetowej „pytania i odpowiedzi 
dotyczące usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym”, tak by była ona 
dostępna we wszystkich językach 
urzędowych Unii;

Or. en

Poprawka 11
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że mając na uwadze rolę tych 
usług w Europie, w szczególności w 
kontekście kryzysu gospodarczego, Unia 
Europejska powinna w większym stopniu 
docenić ich znaczenie; w związku z 
powyższym domaga się, by Komisja 
Europejska zbadała możliwość stworzenia
europejskiego ośrodka monitorowania 
usług społecznych, który gromadziłby 
informacje pochodzące z różnych źródeł w 
państwach członkowskich i upowszechniał
najlepsze europejskie, krajowe, regionalne 
i lokalne rozwiązania; zachęca również 
Komisję do zaktualizowania strony 
internetowej „pytania i odpowiedzi 
dotyczące usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym”, tak by była ona 

2. uważa, że mając na uwadze rolę tych 
usług w Europie, w szczególności w 
kontekście kryzysu gospodarczego, Unia 
Europejska powinna w większym stopniu 
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 by
upowszechniała najlepsze rozwiązania na 
szczeblu europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym; zachęca również 
Komisję do zaktualizowania strony 
internetowej „pytania i odpowiedzi 
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dostępna we wszystkich językach 
urzędowych Unii;

dotyczące usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym”, tak by była ona 
dostępna we wszystkich językach 
urzędowych Unii; ogólnie podkreśla, że w 
celu lepszego zrozumienia 
funkcjonowania instytucji europejskich i 
większej wyrozumiałości dla nich 
obywatele UE powinni mieć możliwość 
dysponowania wszelkiego rodzaju 
informacjami online odpowiednio 
przetłumaczonymi za pomocą dostępnych 
i łatwych w użyciu programów do 
tłumaczenia online, tak aby mogli czytać 
potrzebne im informacje we własnym 
języku;

Or. en

Poprawka 12
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że mając na uwadze rolę tych 
usług w Europie, w szczególności w 
kontekście kryzysu gospodarczego, Unia 
Europejska powinna w większym stopniu 
docenić ich znaczenie; w związku z 
powyższym domaga się, by Komisja 
Europejska zbadała możliwość stworzenia 
europejskiego ośrodka monitorowania 
usług społecznych, który gromadziłby 
informacje pochodzące z różnych źródeł w 
państwach członkowskich i upowszechniał 
najlepsze europejskie, krajowe, regionalne 
i lokalne rozwiązania; zachęca również 
Komisję do zaktualizowania strony 
internetowej „pytania i odpowiedzi 
dotyczące usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym”, tak by była ona 
dostępna we wszystkich językach 
urzędowych Unii;

2. uważa, że mając na uwadze rolę tych 
usług w Europie, w szczególności w 
kontekście kryzysu gospodarczego, Unia 
Europejska powinna w większym stopniu 
docenić ich znaczenie; w związku z 
powyższym domaga się, by Komisja 
Europejska zbadała możliwość stworzenia 
europejskiego ośrodka monitorowania 
usług społecznych, który gromadziłby 
informacje pochodzące z różnych źródeł w 
państwach członkowskich i upowszechniał 
najlepsze europejskie, krajowe, regionalne 
i lokalne rozwiązania oraz sporządzenia 
odnośnej oceny kosztów; zachęca również 
Komisję do zaktualizowania strony 
internetowej „pytania i odpowiedzi 
dotyczące usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym”, tak by była ona 
dostępna we wszystkich językach 
urzędowych Unii;
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Or. de

Poprawka 13
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie, jakie mają dla 
lepszego zrozumienia wspólnych pojęć 
dotyczących 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 wysokiej 
jakości;

Or. fr

Poprawka 14
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję, aby nie ustawała w 
staraniach i określiła cechy szczególne 
usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym oraz aby wypracowała 
ogólnie akceptowaną definicję usług 
świadczonych w interesie ogólnym przy 
pełnym poszanowaniu kompetencji 
państw członkowskich oraz przy 
uwzględnieniu odrębnych i właściwych 
poszczególnym krajom sposobów 
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świadczenia tych usług w całej Europie;

Or. en

Poprawka 15
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o znaczeniu usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym dla globalnego zatrudnienia w 
Unii oraz dla finansów publicznych państw 
członkowskich; uznaje, że w związku z 
kryzysem gospodarczym i budżetowym 
konieczne jest przyjęcie zrównoważonego 
podejścia opartego na utrzymaniu 
właściwej jakości usług socjalnych i 
poprawie ich skuteczności; uważa, że 
należy zastanowić się nad kształtem 
przepisów regulujących rynki publiczne i 
usługi socjalne świadczone w interesie 
ogólnym, zwłaszcza w odniesieniu do 
nowych metod zarządzania, takich jak „in-
house” (wewnętrzne świadczenie usług) 
czy zaostrzenie kryteriów w zakresie 
jakości przy dokonywaniu wyboru między 
konkurencyjnymi ofertami;

3. przypomina o znaczeniu usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym dla globalnego zatrudnienia w 
Unii oraz dla finansów publicznych państw 
członkowskich; uznaje, że w związku z 
kryzysem gospodarczym i budżetowym 
konieczne jest przyjęcie zrównoważonego 
podejścia opartego na utrzymaniu 
właściwej jakości usług socjalnych i 
poprawie ich skuteczności; uważa, że 
należy zastanowić się nad kształtem 
przepisów regulujących rynki publiczne i 
usługi socjalne świadczone w interesie 
ogólnym, zwłaszcza w odniesieniu do 
nowych metod zarządzania, takich jak „in-
house” (wewnętrzne świadczenie usług) 
czy zaostrzenie kryteriów w zakresie 
jakości przy dokonywaniu wyboru między 
konkurencyjnymi ofertami, zapewniając 
udział MŚP na równych warunkach;

Or. pt

Poprawka 16
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o znaczeniu usług 3. przypomina o znaczeniu usług 
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socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym dla globalnego zatrudnienia w 
Unii oraz dla finansów publicznych państw 
członkowskich; uznaje, że w związku z 
kryzysem gospodarczym i budżetowym 
konieczne jest przyjęcie zrównoważonego 
podejścia opartego na utrzymaniu 
właściwej jakości usług socjalnych i
poprawie ich skuteczności; uważa, że 
należy zastanowić się nad kształtem 
przepisów regulujących rynki publiczne i 
usługi socjalne świadczone w interesie 
ogólnym, zwłaszcza w odniesieniu do
nowych metod zarządzania, takich jak „in-
house” (wewnętrzne świadczenie usług) 
czy zaostrzenie kryteriów w zakresie 
jakości przy dokonywaniu wyboru między 
konkurencyjnymi ofertami;

socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym dla globalnego zatrudnienia w 
Unii oraz dla finansów publicznych państw 
członkowskich; 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; uważa, że 
należy zastanowić się nad wyjaśnieniem 
pojęć, w szczególności pojęcia 
przekazania, a także nad kształtem 
przepisów regulujących rynki publiczne i 
usługi socjalne świadczone w interesie 
ogólnym, zwłaszcza w odniesieniu do 
metod zarządzania, takich jak „in-house”
(wewnętrzne świadczenie usług), 
współpraca między gminami, wszelkie 
formy partnerstwa publiczno-prywatnego,
czy zaostrzenie kryteriów w zakresie 
jakości przy dokonywaniu wyboru między 
konkurencyjnymi ofertami; pragnie, aby 
zachęcano do zawierania takich kryteriów 
liczbowych w zaproszeniach do składania 
ofert przetargowych, w szczególności w 
dziedzinie społecznej, ochrony środowiska 
i sprawiedliwego handlu; domaga się 
uwzględnienia i ochrony szczególnych 
cech usługodawców świadczących usługi 
typu non-profit; wzywa do zachęcania 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej do 
świadczenia usług socjalnych w interesie 
ogólnym i do wspierania ich w tym; 

Or. fr

Poprawka 17
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o znaczeniu usług 
socjalnych świadczonych w interesie 

3. przypomina o znaczeniu usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
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ogólnym dla globalnego zatrudnienia w 
Unii oraz dla finansów publicznych państw 
członkowskich; uznaje, że w związku z 
kryzysem gospodarczym i budżetowym 
konieczne jest przyjęcie zrównoważonego 
podejścia opartego na utrzymaniu 
właściwej jakości usług socjalnych i 
poprawie ich skuteczności; uważa, że 
należy zastanowić się nad kształtem 
przepisów regulujących rynki publiczne i 
usługi socjalne świadczone w interesie 
ogólnym, zwłaszcza w odniesieniu do 
nowych metod zarządzania, takich jak 
„in-house” (wewnętrzne świadczenie 
usług) czy zaostrzenie kryteriów w 
zakresie jakości przy dokonywaniu 
wyboru między konkurencyjnymi 
ofertami;

ogólnym dla globalnego zatrudnienia w 
Unii oraz dla finansów publicznych państw 
członkowskich; uznaje, że w związku z 
kryzysem gospodarczym i budżetowym 
konieczne jest przyjęcie zrównoważonego 
podejścia opartego na utrzymaniu 
właściwej jakości usług socjalnych i 
poprawie ich skuteczności; uważa, że 
należy zastanowić się nad związkiem 
między zasadami udzielania zamówień 
publicznych a usługami socjalnymi 
świadczonymi w interesie ogólnym;

Or. en

Poprawka 18
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o znaczeniu usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym dla globalnego zatrudnienia w 
Unii oraz dla finansów publicznych państw 
członkowskich; uznaje, że w związku z 
kryzysem gospodarczym i budżetowym 
konieczne jest przyjęcie zrównoważonego 
podejścia opartego na utrzymaniu 
właściwej jakości usług socjalnych i 
poprawie ich skuteczności; uważa, że 
należy zastanowić się nad kształtem 
przepisów regulujących rynki publiczne i 
usługi socjalne świadczone w interesie 
ogólnym, zwłaszcza w odniesieniu do 
nowych metod zarządzania, takich jak „in-
house” (wewnętrzne świadczenie usług) 
czy zaostrzenie kryteriów w zakresie 

3. przypomina o znaczeniu usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym dla globalnego zatrudnienia w 
Unii oraz dla finansów publicznych państw 
członkowskich; uznaje, że w związku z 
kryzysem gospodarczym i budżetowym 
konieczne jest przyjęcie zrównoważonego 
podejścia i jasne określenie zasad 
udzielania zamówień publicznych, 
zwłaszcza w odniesieniu do nowych metod 
zarządzania, takich jak „in-house” 
(wewnętrzne świadczenie usług) czy 
zaostrzenie kryteriów w zakresie jakości 
przy dokonywaniu wyboru między 
konkurencyjnymi ofertami;
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jakości przy dokonywaniu wyboru między 
konkurencyjnymi ofertami;

Or. en

Poprawka 19
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. utrzymuje, że wysoka jakość usług 
socjalnych ma istotne znaczenie dla 
osiągnięcia podstawowych celów Unii 
Europejskiej, dlatego też wzywa Komisję 
do opracowania ram, które stanowiłyby 
minimalne wytyczne w zakresie wysokiej 
jakości standardów, dostępności i 
przystępności usług socjalnych z korzyścią 
dla wszystkich obywateli UE;

Or. en

Poprawka 20
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

zwraca uwagę na reguły konkurencji 
dotyczące podmiotów świadczących 
usługi; podkreśla znaczenie 
uwzględnienia tych reguł przy stosowaniu 
reguł konkurencji w odniesieniu do 
podmiotów publicznych i prywatnych 
świadczących usługi socjalne w interesie 
ogólnym; ubolewa nad tym, że dyrektywa 
usługowa nie obejmuje usług 
świadczonych w interesie ogólnym;
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Or. en

Poprawka 21
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. 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, rynków publicznych i rynku 
wewnętrznego; odnotowuje propozycje 
zawarte w sprawozdaniu Montiego, w 
szczególności zaś propozycje zastosowania
art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu UE w
odniesieniu do sektorów; uważa, że ważne 
jest wypracowanie pragmatycznego 
podejścia, które umożliwi 
zidentyfikowanie rzeczywistych trudności i 
znalezienie możliwych rozwiązań; zachęca 
Komisję do przeprowadzenia w konsultacji 
z Parlamentem Europejskim i Radą 
pogłębionej analizy funkcjonowania 
sektora pilotażowego usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, jak np. 
sektor usług świadczonych dla osób 
starszych, który odegra bardzo istotną rolę 
w przyszłości;

4. 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 
rynku wewnętrznego, lecz przypomina, że 
to nie wystarcza, ponieważ przepisy
przysparzają trudności wielu podmiotom;
wzywa Komisję do uproszczenia tych 
przepisów; odnotowuje propozycje zawarte 
w sprawozdaniu Montiego, w 
szczególności zaś propozycje, których 
celem jest stosowanie art. 14 oraz 
protokołu 26 Traktatu o funkcjonowaniu 
UE; wzywa Komisję do zaproponowania w 
krótkim terminie jasnych przepisów 
określających usługi socjalne świadczone
w interesie ogólnym w oparciu o prawa 
podstawowe, a nie przesłanki 
ekonomiczne, kładąc nacisk na zasady 
pomocniczości i lokalnej niezależności; 
domaga się rozszerzenia zakresu usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym zwolnionych z obowiązku 
powiadamiania o pomocy państwa bez 
względu na określone progi, wzorując się 
na sektorze szpitalnym i sektorze 
mieszkalnictwa socjalnego; podkreśla, że 
od dawna prowadzi się z 
zainteresowanymi stronami dialog na ten 
temat i wzywa Komisję do działania;
domaga się, aby w ramach przeglądu 
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dyrektyw dotyczących zamówień 
publicznych wyjaśniono przepisy, z 
których są zwolnione usług socjalne 
świadczone w interesie ogólnym oraz 
pojęcie „pewnych interesów 
transgranicznych”, biorąc pod uwagę, że 
usługi socjalne świadczone w interesie 
ogólnym mają często wymiar lokalny;
zachęca Komisję do przeprowadzenia w 
konsultacji z Parlamentem Europejskim i 
Radą pogłębionej analizy funkcjonowania 
sektora pilotażowego usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, jak np. 
sektor usług świadczonych dla osób 
starszych, który odegra bardzo istotną rolę 
w przyszłości;

Or. fr

Poprawka 22
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. 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, rynków publicznych i rynku 
wewnętrznego; odnotowuje propozycje 
zawarte w sprawozdaniu Montiego, w 
szczególności zaś propozycje zastosowania 
art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu UE w 
odniesieniu do sektorów; uważa, że ważne 
jest wypracowanie pragmatycznego 
podejścia, które umożliwi 
zidentyfikowanie rzeczywistych trudności i 
znalezienie możliwych rozwiązań; zachęca 
Komisję do przeprowadzenia w konsultacji 

4. podkreśla konieczność wyjaśnienia 
wątpliwości prawnych dotyczących usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym; odnotowuje propozycje zawarte 
w sprawozdaniu Montiego, w 
szczególności zaś propozycje zastosowania 
art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu UE w 
odniesieniu do sektorów; uważa, że ważne 
jest wypracowanie pragmatycznego 
podejścia, które umożliwi 
zidentyfikowanie rzeczywistych trudności i 
znalezienie możliwych rozwiązań; zachęca 
Komisję do przeprowadzenia w konsultacji 
z Parlamentem Europejskim i Radą
pogłębionej analizy funkcjonowania 
sektora pilotażowego usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, jak np. 
sektor usług świadczonych dla osób 
starszych, który odegra bardzo istotną rolę 
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z Parlamentem Europejskim i Radą 
pogłębionej analizy funkcjonowania 
sektora pilotażowego usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, jak np. 
sektor usług świadczonych dla osób 
starszych, który odegra bardzo istotną rolę 
w przyszłości;

w przyszłości; przyjmuje do wiadomości 
fakt, że w bliskiej przyszłości w UE 
nastąpią znaczące zmiany demograficzne;

Or. en

Poprawka 23
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. 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, rynków publicznych i rynku 
wewnętrznego; odnotowuje propozycje 
zawarte w sprawozdaniu Montiego, w 
szczególności zaś propozycje zastosowania 
art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu UE w 
odniesieniu do sektorów; uważa, że ważne 
jest wypracowanie pragmatycznego 
podejścia, które umożliwi 
zidentyfikowanie rzeczywistych trudności i 
znalezienie możliwych rozwiązań; zachęca 
Komisję do przeprowadzenia w konsultacji 
z Parlamentem Europejskim i Radą 
pogłębionej analizy funkcjonowania
sektora pilotażowego usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, jak np. 
sektor usług świadczonych dla osób 
starszych, który odegra bardzo istotną rolę 
w przyszłości;

4. podkreśla konieczność wyjaśnienia 
wątpliwości prawnych dotyczących usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym; uważa, że ważne jest 
wypracowanie pragmatycznego podejścia, 
które umożliwi zidentyfikowanie 
rzeczywistych trudności i znalezienie 
możliwych rozwiązań; zachęca Komisję do 
przeprowadzenia w konsultacji z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
pogłębionej analizy funkcjonowania 
sektora pilotażowego usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, jak np. 
sektor usług świadczonych dla osób 
starszych, który odegra bardzo istotną rolę 
w przyszłości;

Or. en



PE458.561v02-00 18/24 AM\859198PL.doc

PL

Poprawka 24
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. 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, rynków publicznych i rynku 
wewnętrznego; odnotowuje propozycje 
zawarte w sprawozdaniu Montiego, w 
szczególności zaś propozycje zastosowania 
art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu UE w 
odniesieniu do sektorów; uważa, że ważne 
jest wypracowanie pragmatycznego 
podejścia, które umożliwi 
zidentyfikowanie rzeczywistych trudności i 
znalezienie możliwych rozwiązań; zachęca 
Komisję do przeprowadzenia w konsultacji 
z Parlamentem Europejskim i Radą 
pogłębionej analizy funkcjonowania 
sektora pilotażowego usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, jak np. 
sektor usług świadczonych dla osób 
starszych, który odegra bardzo istotną rolę 
w przyszłości;

4. podkreśla konieczność wyjaśnienia 
sytuacji prawnej 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 
rynku jednolitego; odnotowuje propozycje 
zawarte w sprawozdaniu Montiego, w 
szczególności zaś propozycje zastosowania 
art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu UE w 
odniesieniu do sektorów; uważa, że ważne 
jest wypracowanie pragmatycznego 
podejścia, które umożliwi 
zidentyfikowanie rzeczywistych trudności i 
znalezienie możliwych rozwiązań; zachęca 
Komisję do przeprowadzenia w konsultacji 
z Parlamentem Europejskim i Radą 
pogłębionej analizy funkcjonowania 
sektora usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym, jak np. sektor usług 
świadczonych dla osób starszych, który 
odegra bardzo istotną rolę w przyszłości;

Or. en

Poprawka 25
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 4 
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Projekt opinii Poprawka

4. 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, rynków publicznych i rynku 
wewnętrznego; odnotowuje propozycje 
zawarte w sprawozdaniu Montiego, w 
szczególności zaś propozycje zastosowania 
art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu UE w 
odniesieniu do sektorów; uważa, że ważne 
jest wypracowanie pragmatycznego 
podejścia, które umożliwi 
zidentyfikowanie rzeczywistych trudności i 
znalezienie możliwych rozwiązań; zachęca 
Komisję do przeprowadzenia w konsultacji 
z Parlamentem Europejskim i Radą 
pogłębionej analizy funkcjonowania 
sektora pilotażowego usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, jak np. 
sektor usług świadczonych dla osób 
starszych, który odegra bardzo istotną rolę 
w przyszłości;

4. 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 
rynku wewnętrznego; odnotowuje 
propozycje zawarte w sprawozdaniu 
Montiego, w szczególności zaś propozycje 
zastosowania art. 14 Traktatu o
funkcjonowaniu UE w odniesieniu do 
sektorów oraz propozycje korzystania w 
większej mierze z rozporządzeń niż z 
dyrektyw; uważa, że ważne jest 
wypracowanie pragmatycznego podejścia, 
które umożliwi zidentyfikowanie 
rzeczywistych trudności i znalezienie 
możliwych rozwiązań; zachęca Komisję do 
przeprowadzenia w konsultacji z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
pogłębionej analizy funkcjonowania 
sektora pilotażowego usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, jak np. 
sektor usług świadczonych dla osób 
starszych, który odegra bardzo istotną rolę 
w przyszłości;

Or. en

Poprawka 26
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że należy uchwalić pakiet 
legislacyjny zawierający ramy regulacyjne 
dotyczące usług gospodarczych 
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świadczonych w interesie ogólnym, 
zgodnie z art. 14 TFUE, określające 
usługi świadczone w interesie ogólnym i 
wpływ zasad rynkowych; przepisy te 
powinny wyraźnie rozróżniać usługi 
gospodarcze i niegospodarcze świadczone 
w interesie ogólnym, a jednocześnie 
ujednolicić i wyjaśnić główne zasady i 
wspólne warunki regulujące 
funkcjonowanie tych usług;

Or. pt

Poprawka 27
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. 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;

Or. en

Poprawka 28
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla konieczność dalszej analizy 
związku między stosowaniem prawa 
wspólnotowego w zakresie rynku 
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wewnętrznego, konkurencji, pomocy 
państwa i zamówień publicznych a 
usługami socjalnymi świadczonymi w 
interesie ogólnym z myślą o celach 
społecznych Unii Europejskiej; jest 
zdania, że konieczna jest reforma zasad 
udzielania zamówień i pomocy państwa w 
celu wprowadzenia społecznych kryteriów 
jakości, które nie zagrażają uzasadnionym 
celom społecznym i gospodarczym państw 
członkowskich i Unii;

Or. en

Poprawka 29
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. 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; jest jednak zdania, 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 zasad UE, tak aby 
usługi świadczone w interesie ogólnym 
mogły spełnić swoją rolę i przyczynić się 
do lepszej jakości życia obywateli 
europejskich;

Or. en
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Poprawka 30
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina wreszcie, że modele 
stosowane w odniesieniu do usług 
publicznych w Europie są różnorodne i że 
w rezultacie poszanowanie zasady 
pomocniczości powinno również 
przyświecać rozważaniom prowadzącym 
do nadania większej przejrzystości 
powiązaniom między ich stosowaniem na 
poziomie europejskim, krajowym i 
lokalnym;

5. przypomina wreszcie, że modele 
stosowane w odniesieniu do usług 
publicznych w Europie są różnorodne i że 
w rezultacie poszanowanie zasady 
pomocniczości powinno również 
przyświecać rozważaniom prowadzącym 
do nadania większej przejrzystości 
powiązaniom między ich stosowaniem na 
poziomie europejskim, krajowym,
regionalnym i lokalnym;

Or. pt

Poprawka 31
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina wreszcie, że modele 
stosowane w odniesieniu do usług 
publicznych w Europie są różnorodne i że 
w rezultacie poszanowanie zasady 
pomocniczości powinno również 
przyświecać rozważaniom prowadzącym 
do nadania większej przejrzystości 
powiązaniom między ich stosowaniem na 
poziomie europejskim, krajowym i 
lokalnym;

5. przypomina wreszcie, że modele 
stosowane w odniesieniu do usług 
publicznych w Europie są różnorodne i że 
w rezultacie poszanowanie zasady 
pomocniczości powinno również 
przyświecać rozważaniom prowadzącym 
do nadania większej przejrzystości 
powiązaniom między ich stosowaniem na 
poziomie europejskim, krajowym i 
lokalnym, przy czym usługi socjalne 
świadczone w interesie ogólnym powinny 
pozostać w gestii krajowej administracji 
publicznej i zachować swój uniwersalny 
charakter;

Or. en
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Poprawka 32
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina wreszcie, że modele 
stosowane w odniesieniu do usług 
publicznych w Europie są różnorodne i że 
w rezultacie poszanowanie zasady 
pomocniczości powinno również
przyświecać rozważaniom prowadzącym 
do nadania większej przejrzystości 
powiązaniom między ich stosowaniem na 
poziomie europejskim, krajowym i 
lokalnym;

5. przypomina wreszcie, że modele 
stosowane w odniesieniu do usług 
publicznych w Europie są różnorodne i że 
w rezultacie poszanowanie zasady 
pomocniczości powinno przyświecać 
dalszym rozważaniom poświęconym 
usługom socjalnym.

Or. en

Poprawka 33
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie, jakie ma 
nasilenie współpracy między 
usługodawcami świadczącymi usługi w 
interesie ogólnym a zainteresowanymi 
stronami, a także znaczenie, jakie ma 
zwiększenie udziału klienta, aby 
dokładniej określić oczekiwania i 
podnieść jakość usług;

Or. fr
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Poprawka 34
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5b. przypomina, że duża część usług 
socjalnych została wykluczona z zakresu 
stosowania dyrektywy w sprawie usług na 
rynku wewnętrznym; pragnie, aby 
Komisja w krótkim terminie przygotowała 
bilans transpozycji tych przepisów 
wykluczających, zwracając szczególną 
uwagę na sposób, w jaki państwa 
członkowskie zinterpretowały pojęcia 
„organizacji charytatywnych”, „osób 
potrzebujących” i „usługodawców 
upoważnionych przez państwo”;

Or. fr


