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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

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;

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 i dobrobytu krajowego, 
określone przez właściwe władze każdego państwa członkowskiego zgodnie z zasadą 
subsydiarności;

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 i wydajności społecznej;

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;

5. wskazuje, że zarządzanie na szczeblu ogólnoeuropejskim powinno pomóc w zapewnieniu 
przestrzegania 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;

6. stoi na stanowisku, że zgodnie z tymi zasadami w gestii właściwych władz powinno leżeć 
ustanawianie systemu zezwoleń na dostęp do organizowania usług socjalnych, przy 
jednoczesnym przestrzeganiu zasady niedyskryminacji .


