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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria Komunikato dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų tikslui skatinti socialinių 
paslaugų modernizavimą, kad galima būtų teikti aukštos kokybės, saugias ir veiksmingas 
paslaugas, gerbiant vartotojų ir naudotojų teises bei pacientų orumą, ir laisvę teikti 
paslaugas tarptautiniu mastu; mano, kad reikėtų užtikrinti didesnį teisinį visuotinės 
svarbos paslaugų, ypač socialinių paslaugų ir medicinos bei gydymo vaistais paslaugų, 
saugumą, parengiant, jei būtina, specialią sektorinę Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą;

2. pažymi, kad visuotinės svarbos socialinės paslaugos turi lemiamą reikšmę Europos 
Sąjungos ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai, kadangi jos padeda įgyvendinti 
viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimus, visuotinės svarbos tikslus, kuriuos kiekvienos 
valstybės narės kompetentingos institucijos apibrėžia vadovaudamosi subsidiarumo 
principu; pabrėžia minėtų tikslų apibrėžimo skaidrumo svarbą, ypač dėl to, kad 
minėtosios paslaugos vis dažniau teikiamos trečiųjų šalių, remiantis viešąja ir privačia 
partneryste ir pavedant jas atlikti kitiems, ir taip pat tai svarbu dėl to, kad paslaugas 
reglamentuoja Bendrijos teisė;

3. mano, kad laisvė teikti visuotinės svarbos paslaugas ir laisvė įsikurti, kuria naudojasi 
paslaugų teikėjai, turi gerbti ir prisidėti prie siekio įgyvendinti vienodas galimybes ir 
sąžiningas sąlygas pasinaudoti ir teikti minėtas paslaugas pagal valstybių narių apibrėžtus 
bendruosius reikalavimus;

4. pritaria, kad visuotinės svarbos socialinės paslaugos leidžia garantuoti pagrindines ES 
piliečių teises, kadangi jos susijusios su būtiniausiomis kasdienėmis paslaugomis; todėl 
mano, kad jos turėtų būti laikomos specifiniu sektoriumi, kuris daugiausia tenkina 
solidarumo, socialinės integracijos ir efektyvumo principus; dėl to pripažįsta privataus 
sektoriaus vaidmenį;

5. pabrėžia, kad atlikdamos tokių paslaugų teikimo charakteristikų įvertinimą valdžios 
institucijos kaip į lemiamą vertinimo kriterijų turėtų atsižvelgti į tokius pranašumus kaip 
socialinės sanglaudos ir geresnės socialinės integracijos užtikrinimas, kuomet naudotojai 
dažnai tiesiogiai dalyvauja teikiant paslaugas per ne pelno organizacijas;

6. pabrėžia, kad, numatant kasdienio gyvenimo, kuris siejasi su sveikata, darbo vietoje 
įvystančiomis nelaimėmis ir kt., riziką, ypač būtina atsižvelgti į išlaikytinius ir į tai, su 
kuo susijusi jų priklausomybė – į negalią ar amžių;

7. pažymi, kad valdymas Europos lygiu turėtų padėti užtikrinti, kad teikdamos šias paslaugas 
valstybės narės užtikrintų šiuos principus: 

• visuotinis, visiems vienodas prieinamumas;

• visos teritorijos aprėptis, geografinis ir socialinis prieinamumas prie patikimų, 
aukštos kokybės paslaugų prieinamomis kainomis, pasižyminčių vienodais kokybės 
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standartais; 

• socialiniu požiūriu priimtini lengvatiniai mokesčiai neįgaliems asmenims, mažas 
pajamas gaunančioms grupėms ir kovos su socialine atskirtimi mechanizmai;

• priemonės, kuriomis siekiama išvengti regioninių skirtumų, užtikrinti teisinį 
apibrėžtumą, skaidrumą ir pamatinių paslaugų teikimo sąlygų užtikrinimą;

8. laikosi nuomonės, kad, vadovaujantis šiais principais, kompetentingoms institucijoms 
turėtų būti leista laisvai sudaryti leidimų dalyvauti socialinių paslaugų organizavime 
suteikimo schemas, kartu nepažeidžiant nediskriminavimo principo.

9. be to, ragina tęsti konsultacijas ir bendradarbiavimą tarp tų dalyvių, kurie sukurs sistemą, 
kuri būtina visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms įgyvendinti ir teikti, nepažeidžiant 
jų esminių principų ir vertybių.
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