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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 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;

Uwypuklenie politycznego znaczenia usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

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; 

Uwzględnienie wymiaru ekonomicznego usług socjalnych

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; 

Określenie ram funkcjonowania usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

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 
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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; 

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; 


