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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms Sutartyse netaikomos jokios 
specialios nuostatos, nors jos yra viena svarbiausių visuotinės svarbos paslaugų 
kategorijų,

B. kadangi visuotinės svarbos socialinės paslaugos prisideda prie Bendrijos tikslų, išvardytų 
EB sutarties 2 ir 3 straipsniuose, siekimo, ypač prie aukšto užimtumo bei socialinės 
apsaugos lygio užtikrinimo, gyvenimo kokybės gerinimo, aukšto sveikatos apsaugos 
lygio siekimo, lyčių lygybės ir ekonominės bei socialinės sanglaudos įtvirtinimo,

C. kadangi šiuo atveju visiškai taikomas subsidiarumo principas, o valstybėms narėms 
leidžiama apibrėžti atitinkamas socialines paslaugas, jų tikslus, organizavimą bei 
finansavimo būdą, įskaitant visuotinį šių esminių ir gyvybiškai svarbių paslaugų 
prieinamumą,

D. kadangi per antrąjį svarstymą Europos Parlamentui pritarus pakeistam pasiūlymui dėl 
direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje, valstybių narių apibrėžtos neekonominio 
pobūdžio visuotinės svarbos paslaugos nepatenka į direktyvos taikymo sritį, taip pat kaip 
ir socialinės paslaugos, pvz., aprūpinimo socialiniu būstu, vaikų priežiūros paslaugos ir 
paramos šeimoms paslaugos,

E. kadangi dėl savo ypatingo pobūdžio socialinės paslaugos gali turėti tiesioginį poveikį 
paslaugų vidaus rinkai ir kadangi jos daro tiesioginę įtaką, tačiau skirtingu būdu 
piliečiams ir pilietėms, priklausantiems atitinkamai socialinei grupei; kadangi dėl 
visuomenės pokyčių, ypač demografinių, reikia, kad valdžios institucijos imtųsi 
aktyvesnių veiksmų siekdamos užtikrinti, jog šeimoms, ypač moterims, nebūtų palikta 
didžioji dalis priežiūros naštos,

F. kadangi paslaugų vidaus rinka ir konkurencijos taisyklės gali turėti poveikį visuotinės 
svarbos socialinių paslaugų, kurios atlieka esminę funkciją užtikrinant solidarumą bei 
socialinę struktūrą visoje Europos Sąjungos teritorijoje, teikimui,

1. džiaugiasi, kad Komisija paskelbė komunikatą „Lisabonos strategijos įgyvendinimas:
visuotinės svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje“ (COM(2006)0177), kuris 
buvo numatytas Baltojoje knygoje dėl bendro intereso paslaugų (COM(2004)0374); šis 
komunikatas parengtas atsižvelgiant į tai, kad Europos Parlamentui per antrąjį svarstymą  
patvirtinus Tarybos bendrąją poziciją socialinės paslaugos pašalinamos iš pakeisto 
pasiūlymo dėl direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje taikymo srities; džiaugiasi 
Komisijos pastangomis rengti konsultacijas su valstybėmis narėmis ir visų suinteresuotų 
sektorių atstovais siekiant rasti ypatingų šių paslaugų savybių, dėl kurių jas dažnai būna 
sunku bendrai apibrėžti, ir ES privalomų skaidrumo, laisvos konkurencijos, 
nediskriminavimo principų bei Bendrijos teisės normų dėl viešųjų pirkimų ir koncesijų 
pusiausvyrą;



PE 378.790v02-00 4/6 AD\639573LT.doc

LT

2. remia Komisijos pastangas siekiant, kad socialinės paslaugos iš esmės būtų pripažįstamos 
visuotinės svarbos paslaugomis; pabrėžia, kad šioms esminėms ir gyvybiškai svarbioms 
paslaugoms tenka itin svarbus vaidmuo socialinės apsaugos ir solidarumo srityje ir kad 
šias paslaugas tiesiogiai teikia vietos ir regioninės įstaigos arba specialiai įgalioti veikėjai; 
mano, kad įvairios viešojo valdymo institucijos turi užtikrinti šių paslaugų teikimą 
atsižvelgiant į numatytą socialinę šių paslaugų paskirtį;

3. mano, jog turi būti užtikrinta, kad būtų tinkamai įgyvendintos Sutarties 16 straipsnyje ir 
86 straipsnio 2 dalyje numatytos šių paslaugų užduotys;

4. primena, kad turi būti užtikrintas Europos Sąjungos pozicijos dėl visuotinės svarbos 
socialinėms paslaugoms taikomų taisyklių ir jos pozicijos per derybas PPO 
suderinamumas, ypač atsižvelgiant į socialinių ir sveikatos paslaugų pagal Bendrąjį 
susitarimą dėl prekybos paslaugomis (angl. GATS) klausimą;

5. pažymi, kad šiuo metu valstybėse narėse vyrauja skirtingi socialinių paslaugų apibrėžimo, 
teikimo ir finansavimo modeliai, atsižvelgiant į tai, kad, nors valstybės institucijos 
atsakingos už socialinių paslaugų teikimą savo piliečiams, jos ne visada yra tiesioginės 
teikėjos;

6. mano, kad taikant subsidiarumo principą, valstybės narės turi teisę kiekvienu atveju, 
remdamosi savo reikmėmis ir įprasta praktika, apibrėžti socialinių paslaugų, kuriomis 
grindžiamas Europos socialinis modelis, savybes ir tikslus; vis dėlto mano, kad, be 
tradicinių visuotinumo, skaidrumo ir prieinamumo kriterijų, turi būti apibrėžta tai, kaip 
socialinės paslaugos struktūrizuojamos ir organizuojamos;

7. mano, kad valstybių narių teisė apibrėžti savo socialines paslaugas turi būti suderinta su 
reikiamu teisiniu tikrumu, siekiant apsaugoti arba viešąsias institucijas, kurios garantuoja 
socialinių paslaugų teikimą, socialinių paslaugų teikėjus, naudotojus ir visus piliečius bei 
pilietes visoje ES teritorijoje;

8. mano, kad kai kurių šių paslaugų teikėjų turimą pelno nesiekiančių organizacijų statusą 
reikėtų pripažinti suderinamu su Sutartyse įtvirtinta steigimosi laisve; taip pat mano, kad 
atsižvelgiant į ypatingą šių paslaugų pobūdį už socialinių paslaugų teikimą atsakingų 
valdymo institucijų mokamos kompensacijos taip pat turėtų būti pripažintos tinkamomis;
mano, kad šios kompensacijos neturėtų būti laikomos valstybės parama, kadangi 
taikomas kompensavimo principas;

9. mano, kad atsižvelgiant į didėjančią paklausą plėtojant šias paslaugas ir kuriant naujas, 
gali atsirasti daugiau užimtumo galimybių, kurios turės labai teigiamą poveikį siekiant 
Lisabonos strategijos tikslų, ypač dirbančioms moterims, kadangi socialinių paslaugų 
srityje daugiausia dirba moterys ir kadangi šių paslaugų plėtotė padės moterims išsaugoti 
darbo vietas ir išsilaikyti darbo rinkoje;

10. pažymi, kad ankstesnė kai kurių valstybių narių patirtis rodo, jog atvirumas konkurencijai 
taikant socialinėms paslaugoms deramas apsaugos išlygas yra teigiamas ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo bei paslaugų kokybės gerinimo veiksnys;

11. džiaugiasi, kad Komisija gali imtis iniciatyvis, kuria siekiama aiškiau išdėstyti šioms 
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paslaugoms taikomas Bendrijos taisykles ir apibrėžti ES ir valstybių narių kompetencijos 
pasidalijimą iškilus kliūtims ar sunkumams, susijusiems su laisvu paslaugų teikimu 
vidaus rinkoje.
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