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Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia A

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze odpowiedzialność dzieloną przez Wspólnotę i państwa 
członkowskie w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym oraz odpowiedzialność główną państw członkowskich w dziedzinie 
socjalnych usług użyteczności publicznej,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Anne Van Lancker

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze odpowiedzialność dzieloną przez Wspólnotę i państwa 
członkowskie w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, (skreślenie)

Or. en

Poprawkę złożyli  Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia A a (nowy)

Aa. mając na uwadze, że rozszerzenie socjalnych usług użyteczności publicznej jest siłą 
napędową przyciągającą coraz większą liczbę kobiet zasilających siłę roboczą, 

Or. en

Poprawkę złożyli  Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia A b (nowy)

Ab. mając na uwadze, że zmiany w sposobie dostarczania, finansowania i regulowania 
usług mają istotny wpływ na usługi socjalne użyteczności publicznej,

Or. en

Poprawkę złożyła  Anne Van Lancker

Poprawka 6 
Punkt uzasadnienia A c (nowy)

Aa. mając na uwadze istotny wkład socjalnych usług użyteczności publicznej w wartości 
wspólnotowe takie jak równość kobiet i mężczyzn oraz spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna, jak też fakt, że wiążą się one ściśle z podstawowymi 
prawami społecznymi,

Or. en
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Poprawkę złożyła  Anne Van Lancker

Poprawka 7 
Punkt uzasadnienia A d (nowy)

Ab. mając na uwadze fakt, że socjalne usługi użyteczności publicznej nie są chronione 
przed zastosowaniem reguł wewnętrznego rynku Wspólnoty i reguł konkurencji, gdy 
są one dostarczane w warunkach rynkowych,  

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze potrzebę przestrzegania i zastosowania zasady pomocniczości w 
dziedzinie usług użyteczności publicznej, zapisaną w art. 5 Traktatu WE,

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 9
Ustęp -1 (nowy)

-1. Wskazuje, że usługi społeczne, jak wszystkie usługi użyteczności publicznej, są 
centralnym filarem europejskiego modelu społecznego przyczyniającym się w 
kluczowy sposób do spójności i integracji społecznej oraz zastosowania praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawkę złożyła  Astrid Lulling

Poprawka 10 
Ustęp 1

skreślony

Or. fr
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Poprawkę złożyła  Anne Van Lancker

Poprawka 11 
Ustęp 1

1. Przypomina wagę regulacji rynkowej państw członkowskich w dziedzinie socjalnych 
usług użyteczności publicznej oraz swobodę państw członkowskich w utrzymywaniu 
i ustanawianiu systemów zezwoleń w celu zapewnienia powszechnego dostępu, 
ciągłości i wysokiej jakości socjalnych usług użyteczności publicznej;

Or. en

Poprawkę złożyła  Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 12 
Ustęp 1

1. zaleca państwom członkowskim uregulowanie rynku socjalnych usług użyteczności 
publicznej oraz określenie socjalnych usług użyteczności publicznej na poziomie 
krajowym jak też zastosowanie systemu państwowych wniosków o wydanie 
zezwolenia w celu prowadzenia określonej działalności wchodzącej w zakres usług 
społecznych mającej w pełni zagwarantować prawa człowieka;

Or. fr

Poprawkę złożyli  Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 13 
Ustęp 1

1. Zaleca Komisji oraz państwom członkowskim uregulowanie usług rynku użyteczności 
publicznej i zastosowanie zezwoleń w celu pełnej ochrony pracowników i praw 
człowieka;

Or. en

Poprawkę złożyły  Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 14 
Ustęp 1

1. Zaleca państwom członkowskim uregulowanie usług rynku użyteczności publicznej i 
zastosowanie zezwoleń w celu pełnej ochrony spójności społecznej, równości kobiet i 
mężczyzn oraz praw człowieka;
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Or. en

Poprawkę złożyli  Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 15 
Ustęp 1 a (nowy)

1 a. Popiera rozwój osobnego instrumentu prawnego dla socjalnych usług użyteczności 
publicznej na szczeblu europejskim; wzywa Komisję do stworzenia instrumentu 
prawnego dotyczącego socjalnych usług użyteczności publicznej w celu wyjaśnienia, 
w jaki sposób usługi społeczne odnoszą się do ram prawnych UE takich jak reguły 
konkurencji oraz rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawkę złożyli  Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 16 
Ustęp 1 b (nowy)

1b. Podkreśla fakt, że w lutym 2006 roku Parlament Europejski głosował za 
wyłączeniem usług socjalnych z dyrektywy usługowej;

Or. en

Poprawkę złożyły  Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 17 
Ustęp 2

2. Wzywa państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny skutków różnych usług 
użyteczności publicznej w kontekście płci oraz do ciągłego wdrażania ustawodawstwa 
dotyczącego niedyskryminacji w kontekście dostarczania socjalnych usług 
użyteczności publicznej i zwraca się do Komisji, aby uwzględniła ten aspekt w swoich 
sprawozdaniach z monitoringu;

Or.en

Poprawkę złożyła  Astrid Lulling

Poprawka 18 
Ustęp 2

2. wzywa państwa członkowskie do tego, aby czuwały nad przestrzeganiem
ustawodawstwa dotyczącego niedyskryminacji w zakresie świadczenia usług 
socjalnych użyteczności publicznej (skreślony);
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Or. fr

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 19 
Ustęp 3

skreślony

Or.fr

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 20 
Ustęp 3

3. zwraca się do Komisji o uwzględnienie w swoich sprawozdaniach z kontroli kwestii 
sprawiedliwości społecznej, równouprawnienia oraz o włączenie problematyki praw 
dzieci (skreślenie) w konkretne dziedziny polityki;

Or. pl

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 21 
Ustęp 4

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 22 
Ustęp 4

4. zaleca Komisji i państwom członkowskim konsultowanie się ze wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami, w tym z przedstawicielami organizacji kobiecych oraz 
organizacji reprezentujących prawa dzieci i osób niepełnosprawnych;

Or. pl
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Poprawkę złożyła  Astrid Lulling

Poprawka 23 
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania niedyskriminującego dostępu do 
socjalnych usług użyteczności publicznej wszystkim obywatelom, grupom będącym w 
niekorzystnym położeniu, w tym m.in. matkom samotnie wychowującym dzieci oraz 
kobietom starszym;

Or. fr

Poprawkę złożyła  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 24 
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wszystkim grupom społecznym 
równego dostępu do socjalnych usług użyteczności publicznej, mając na względzie 
fakt, że kobietom częściej niż mężczyznom zagraża ubóstwo związane ze 
zwiększonym zakresem obowiązków wynikających z macierzyństwa;

Or. pl

Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 25 
Ustęp 6

6. Zaleca państwom członkowskim, aby podczas określania, czym są socjalne usługi 
użyteczności publicznej, wzięły pod uwagę usługi uwarunkowane płcią, takie jak 
usługi społeczne i doradztwa dla kobiet oraz ważne usługi przyczyniające się do 
jakości życia kobiet lub równości, takie jak usługi zdrowotne i edukacja;

Or. en

Poprawkę złożyła  Astrid Lulling

Poprawka 26 
Ustęp 6

6. zaleca państwom członkowskim, aby podczas określania, czym są socjalne usługi 
użyteczności publicznej, wzięły pod uwagę usługi uwarunkowane płcią, takie jak 
usługi doradztwa oraz usługi przeznaczone szczególnie dla kobiet;

Or. fr
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Poprawkę złożyła  Anne Van Lancker

Poprawka 27 
Ustęp 7 a (nowy)

7a. Wzywa Komisję do stworzenia większej pewności prawnej w zakresie usług 
socjalnych użyteczności publicznej oraz zaproponowania ram ustawodawczych 
wyjaśniających ramy regulacyjne, w których usługi funkcjonują i mogą być 
unowocześnione przy jednoczesnym przestrzeganiu swobody państw członkowskich 
w określaniu tego, co uważają za socjalne usługi użyteczności publicznej i sposobu 
ich organizacji;

Or. en


