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Roberto Musacchio
w sprawie usług socjalnych użyteczności publicznej w Unii Europejskiej
(2006/2134(INI))

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 1
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje cel komunikatu w sprawie usług socjalnych użyteczności 
publicznej, jakim jest wspieranie modernizacji usług socjalnych wewnątrz Wspólnoty, tak 
aby umożliwić bezpieczne i skuteczne świadczenie wysokiej jakości usług przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw konsumentów i użytkowników oraz godności 
pacjentów, jak i swobody świadczenia usług transgranicznych;

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 2
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje cel komunikatu w sprawie usług socjalnych użyteczności 
publicznej, jakim jest zapewnienie ram prawnych wewnątrz Wspólnoty, tak aby umożliwić 
bezpieczne i skuteczne świadczenie wysokiej jakości usług przy jednoczesnym 
poszanowaniu praw konsumentów i użytkowników oraz godności pacjentów, zachowując 
istniejącą w państwach członkowskich różnorodność tradycji, struktur i sytuacji; uważa, że 
pożądane byłoby zapewnienie większego bezpieczeństwa prawnego w odniesieniu do 
usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług socjalnych, opieki lekarskiej i 
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farmaceutycznej, jeżeli okaże się to konieczne za pomocą wniosku w sprawie specjalnej 
sektorowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady;

Or. el

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 3
Ustęp 1a (nowy)

1a. przypomina, że usługi socjalne, usługi opieki zdrowotnej użyteczności publicznej 
muszą być wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 4
Ustęp 1b (nowy)

1b. ubolewa nad faktem, iż komunikat ten nie obejmuje usług opieki zdrowotnej;

Or. fr

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 5
Ustęp 2

2. wskazuje, że usługi socjalne użyteczności publicznej są kluczowe dla spójności 
ekonomicznej, społecznej i terytorialnej w UE, ponieważ spełniają one zobowiązania 
w zakresie usług publicznych oraz cele użyteczności publicznej (skreślenie) określone 
przez właściwe władze każdego państwa członkowskiego zgodnie z zasadą 
pomocniczości; podkreśla wagę przejrzystości w określaniu tych celów, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę, że usługi te w coraz większym stopniu świadczone są przez strony trzecie za 
pośrednictwem partnerstwa publiczno-prywatnego oraz outsourcingu i jako takie 
podlegają prawu wspólnotowemu; 

Or. en
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Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 6
Ustęp 2a (nowy)

2a. uważa, że przysługujące państwom członkowskim prawo do określania swoich usług 
socjalnych powinno pozostawać w zgodzie z wymaganą pewnością prawną, która 
powinna chronić podmioty świadczące usługi socjalne na całym terytorium UE;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 7
Ustęp 2b (nowy)

2b. z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie przez Komisję procesu konsultacji, dzięki 
któremu zostanie jasno określona charakterystyka usług socjalnych użyteczności 
publicznej oraz ich zgodność z przepisami wspólnotowymi, zwłaszcza z prawem do 
świadczenia usług transgranicznych;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 8
Ustęp 3

3. uzasadnia, że usługi socjalne użyteczności publicznej powinny zostać uznane za prawa 
podstawowe obywateli UE, jako że dotyczą one podstawowych usług w zakresie życia 
codziennego; uważa zatem, że muszą one być postrzegane jako szczególny sektor, 
realizujący głównie zasady integracji społecznej, (skreślenie) wydajności i stabilności 
finansowej; uznaje rolę, jaką sektor prywatny odgrywa w tym kontekście;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 9
Ustęp 3

3. uzasadnia, że usługi socjalne użyteczności publicznej pozwalają na zagwarantowanie 
korzystania z praw podstawowych obywateli UE, jako że dotyczą one usług o 
podstawowym znaczeniu w życiu codziennym; uważa zatem, że muszą one być 
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postrzegane jako szczególny sektor, realizujący głównie zasady solidarności, integracji i 
integracji społecznej;

Or. fr

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 10
Ustęp 3a (nowy)

3a. podkreśla, że usługi socjalne odgrywają kluczowa rolę w zapobieganiu poważnym 
chorobom oraz że są związane z bardziej kompleksową działalnością placówek 
opieki zdrowotnej; w związku z tym należy odrzucić wyraźne rozdzielenie usług 
socjalnych i opieki zdrowotnej i raczej wzmocnić pozytywny efekt, jaki można 
uzyskać dzięki ich wspólnemu działaniu wspierając tym samym bardziej spójną 
politykę pomocy społecznej;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 11
Ustęp 4

4. podkreśla, że przy ocenie charakterystyki świadczenia tych usług sektor publiczny 
powinien uwzględniać - jako kryterium nadrzędne - korzyści płynące z zapewnienia 
spójności społecznej i lepszej integracji społecznej w przypadkach, gdy usługobiorcy są 
często bezpośrednio zaangażowani w świadczenie danej usługi w ramach organizacji non-
profit, przy jednoczesnym zapewnieniu otwartych i przejrzystych procedur przetargowych 
oraz poszanowania wolnej konkurencji;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 12
Ustęp 4a (nowy)

4a. podkreśla w tym kontekście, że w ramach ponoszenia ryzyka związanego z 
codziennym życiem, jak ryzyko związane ze zdrowiem, wypadkami przy pracy itp., 
szczególną uwagę należy poświęcić osobom zależnym, bez względu na to czy 
zależność ich związana jest z niepełnosprawnością, czy wiekiem;

Or. fr
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Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 13
Ustęp 5

5. wskazuje, że zarządzanie na szczeblu ogólnoeuropejskim powinno pomóc w zapewnieniu 
uwzględniania przez państwa członkowskie w trakcie świadczenia tych usług 
następujących zasad: 

• równy powszechny dostęp;
• objęcie całego terytorium, geograficzne i społeczne udostępnienie niezawodnych, 

wysokiej jakości usług w przystępnej cenie, spełniających jednolite normy jakości;
• opłaty za koncesje dla osób niepełnosprawnych i grup o niskich dochodach, które są do 

przyjęcia ze społecznego punktu widzenia, oraz mechanizmy mające na celu 
rozwiązanie problemu wykluczenia społecznego;

• środki zmierzające do unikania regionalnych dysproporcji, zagwarantowania pewności 
prawnej, przejrzystości i zgodności z ramowymi warunkami świadczenia usług;

• przejrzysta definicja usług, które należy uznać za usługi użyteczności publicznej;
• swoboda świadczenia usług i swoboda przedsiębiorczości;
• zgodność z prawem wspólnotowym przy realizacji tych usług, zwłaszcza z 

dyrektywami UE w sprawie zamówień publicznych;
• korzyści wypływające z wprowadzenia konkurencji rynkowej polegające na 

zwiększeniu skuteczności i jakości;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 14
Ustęp 6

6. stoi na stanowisku, że zgodnie z tymi zasadami w gestii właściwych władz powinno leżeć 
nadzorowanie organizowania usług socjalnych pod warunkiem, że nie stanowi to 
przeszkody w realizacji fundamentalnej swobody świadczenia usług i swobody 
przedsiębiorczości, zgodnie z zapisami art. 43 i 49 Traktatu WE oraz z poszanowaniem 
zasady niedyskryminacji.

Or. en
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 15
Ustęp 6a (nowy)

6a. przypomina, że polityka konkurencji nie może stanowić kryterium w określaniu 
zadań usług socjalnych użyteczności publicznej; podkreśla, że orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości, częściowo przywołane w komunikacie Komisji, nie 
może być traktowane jako nadrzędne w stosunku do woli legislatorów europejskich 
lub krajowych; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 16
Ustęp 6b (nowy)

6b. biorąc pod uwagę wyżej wspomniane czynniki, jak i specyficzną rolę usług 
socjalnych użyteczności publicznej jako filarów społeczeństwa i gospodarki 
europejskiej, jak i ich wkład w realizację wielu celów i podstawowych wartości Unii 
uważa, że usługi socjalne użyteczności publicznej powinny stanowić osobną 
kategorię prawną i podlegać derogacji w odniesieniu do niektórych zasad 
wspólnotowych przy określaniu przez państwa członkowskie sposobu wdrażania 
wyznaczonych zasad i celów;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 17
Ustęp 6c (nowy)

6c. wzywa zatem do dalszego prowadzenia konsultacji i do dalszej współpracy pomiędzy 
wszystkimi zaangażowanymi podmiotami w celu określenia ram niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania i realizacji celów usług socjalnych użyteczności 
publicznej przy jednoczesnym poszanowaniu przyświecających im zasad i wartości;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 18
Ustęp 6d (nowy)

6d. w związku z tym zwraca się do Komisji o przedstawienie, po zakończeniu konsultacji, 
wniosku legislacyjnego dotyczącego usług socjalnych użyteczności publicznej, 
gwarantującego realizację ich celów, wartości i zasad, które nimi rządzą;

Or. fr

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 19
Ustęp 6a (nowy)

6a. odnotowuje, że wcześniejsze doświadczenia w niektórych państwach członkowskich 
pokazują, że otwarcie na konkurencję przy odpowiednim zabezpieczeniu sektora 
usług socjalnych jest czynnikiem wpływającym pozytywnie na wzrost gospodarczy 
oraz tworzenie miejsc pracy, jak i na poprawę jakości świadczonych usług.

Or. en


