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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 ustanawia społeczną
gospodarkę rynkową, że art. 14 TFUE oraz zawarty w nim protokół nr 26 uznają usługi
świadczone w interesie ogólnym za nieodłączną część europejskiego modelu społecznego,
a do kompetencji Parlamentu i Rady należy określanie jego zasad i warunków bez
uszczerbku dla uprawnień władz krajowych, regionalnych i lokalnych,
B. mając na uwadze, że usługi świadczone w interesie ogólnym SSIG mają zasadnicze
znaczenie dla osiągnięcia celów strategii UE 2020, ponieważ pozytywnie wpływają na
wzrost gospodarczy, zatrudnienie, spójność społeczną i terytorialną,
1. przypomina, że zgodnie z zasadą pomocniczości należy szanować różnorodność modeli
organizacji SSIG między poszczególnymi państwami członkowskimi;
2. podkreśla decydującą rolę, jaka odgrywają lokalne i regionalne organy władzy w
świadczeniu usług społecznych i że ich opinia powinna być uwzględniana przy określaniu
takich usług przez państwa członkowskie;
3. wzywa Komisję, w czasach kiedy obywatele coraz częściej korzystają z SSIG ze względu
na poważny kryzys gospodarczy, do zadbania o to, aby państwa członkowskie
decentralizujące władzę na rzecz władzy lokalnej i regionalnej przekazywały im również
wystarczające środki budżetowe;
4. podkreśla, ze SSIG obejmują działalność niegospodarczą, która nie podlega i nie powinna
podlegać zasadom rynku wewnętrznego;
5. nalega, aby Komisja zareagowała na brak regulacji dotyczących SSIG, tworząc jasne i
bezpieczne z prawnego punktu widzenia ramy legislacyjne, jakich pragną wszystkie
zainteresowane sektory;
6. opowiada się za określeniem stopni podstawowej ochrony socjalnej w całej UE; opowiada
się również za stosowaniem do SSIG dobrowolnych europejskich ram jakości.

PA\856428PL.doc

3/3

PE458.568v01-00

PL

