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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego 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 art. 3 ust. 3 TUE przewiduje, że Unia rozwija się w oparciu o 
społeczną gospodarkę rynkową, art. 14 TFUE oraz zawarty w nim protokół nr 26 uznają 
usługi świadczone w interesie ogólnym za nieodłączną część europejskiego modelu 
społecznego, a Parlament i Rada są odpowiedzialne – bez uszczerbku dla kompetencji 
władz krajowych, regionalnych i lokalnych – za określanie zasada i warunków; 

B. mając na uwadze, że usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym (SSIG), a także ich 
jakość i efektywność mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów strategii UE 2020 i 
pozytywnie wpływają na wzrost gospodarczy, zatrudnienie, spójność społeczną i 
terytorialną,

1. przypomina, że zgodnie z zasadą pomocniczości należy szanować różnorodność modeli 
organizacji SSIG w poszczególnych państwach członkowskich; opowiada się za 
upowszechnianiem i wymianą najlepszych praktyk i wiedzy fachowej z państw 
członkowskich i regionów posiadających największe doświadczenie w świadczeniu takich 
usług, co stanowi kluczowy element ich przyszłego rozwoju;

2. zwraca uwagę na kluczową rolę, jaka odgrywają lokalne i regionalne organy władzy w 
świadczeniu usług społecznych oraz na fakt, że ich opinia powinna zostać uwzględniona 
przy określaniu takich usług przez państwa członkowskie; 

3. zwraca się do państw członkowskich, szczególnie w czasach, gdy obywatele coraz 
częściej korzystają z SSIG ze względu na poważny kryzys gospodarczy, o zadbanie o to, 
aby decentralizacji władzy na rzecz władz regionalnych lub lokalnych towarzyszyło 
przekazywanie wystarczających środków budżetowych;

4. podkreśla fakt, że z gruntu kształtujący i integracyjny charakter SSIG przyczynia się we 
właściwy, korzystny i skuteczny sposób do rozwoju wszystkich regionów, umożliwiając 
władzom państwowym, lokalnym bądź regionalnym pełnienie ich roli z wykorzystaniem 
finansowania publicznego i prywatnego; uważa, że zachowanie SSIG w regionach 
wiejskich i szczególnie narażonych jest wyjątkowo ważne oraz podkreśla podstawową 
rolę SSIG w ograniczaniu ryzyka segregacji osłabionych i zmarginalizowanych 
społeczności;

5. podkreśla, że SSIG obejmują także działalność niegospodarczą, która nie podlega i nie 
powinna podlegać zasadom rynku wewnętrznego i która przyczynia się do osiągnięcia 
celu związanego ze spójnością terytorialną Unii Europejskiej;

6. nalega, aby Komisja zareagowała na potrzebę uzyskania pewności prawnej przez 
podmioty świadczące i organizujące SSGI w ramach istniejących ram prawnych, 
wykorzystując aktualnie prowadzony przegląd pakietu Monti-Kroes do opracowania 
indywidualnych rozwiązań kwestii usług socjalnych; zwraca się do Komisji o 
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udostępnienie władzom publicznym metodologii określającej, w jaki sposób poprawnie 
stosować przepisy UE;

7. wzywa Komisję do zbadania możliwości współpracy terytorialnej w zakresie SSIG, 
prowadzącej do terminowego zniesienia potencjalnych barier związanych z zasadami 
finansowania;

8. opowiada się za stosowaniem do SSIG dobrowolnych europejskich ram jakości;

9. uważa, że władze krajowe, regionalne i lokalne powinny rozszerzyć stosowanie 
koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym w celu zwiększenia ich skuteczności i dostępności.
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