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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. labai abejoja, ar reglamentuojant visuotinės svarbos socialines paslaugas ES lygmeniu iš 
tikrųjų bus geriau piliečiams ir šios paslaugos taps efektyvesnės;

2. todėl ragina Komisiją pasitelkiant komunikate minimą tyrimą išsamiai ir pagrindžiant 
skaičiais išdėstyti poziciją dėl konkretaus reglamentavimo ES lygmeniu poreikio ir dėl 
šio reglamentavimo prasmės ir tikslo;

3. ragina Komisiją nurodyti, kokį planuojamo teisinio reglamentavimo teisinį pagrindą ji 
rengiasi siūlyti; iš karto pažymi, kad šis pagrindas negali būti EB sutarties 16 straipsnis;

4. pabrėžia, kad tuo atveju, jei Komisija taikytų numatytą reglamentavimą visuotinės 
svarbos socialinių paslaugų srityje, reikėtų laikytis EB sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo ir jį taikyti;

5. kategoriškai pabrėžia, kad atsižvelgiant į kompetencijos sritis ir subsidiarumo principą, 
tik valstybės narės turi teisę nustatyti, kas yra visuotinės svarbos socialinės paslaugos;

6. pabrėžia, kad pasirūpinti pavienių visuotinės svarbos socialinių paslaugų organizavimu, 
finansavimu ir struktūra yra išskirtinė tik valstybių narių ir vietos valdžios institucijų
kompetencija ir atsakomybė;

7. todėl iš karto atmeta bet kokį Komisijos numatytą (bendrą) finansavimą kaip kėsinimąsi į 
pamatines valstybių narių kompetencijos sritis.



PE 378.894v02-00 4/4 AD\640846LT.doc

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Visuotinės svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje
Procedūros numeris 2006/2134(INI)
Atsakingas komitetas EMPL
Nuomonę pateikė

Paskelbimo per plenarinį posėdį data
JURI
15.6.2006

Paskelbimo plenariniame posėdyje data
Nuomonės referentas(-ė)

Paskyrimo data
Gabriele Stauner
11.9.2006

Pakeistas nuomonės referentas (-ė)
Svarstymas komitete 3.10.2006
Priėmimo data 21.11.2006
Galutinio balsavimo rezultatai +:

–:
0:

13
8
0

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Giuseppe Gargani, 
Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, 
Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Andrzej Jan 
Szejna, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Othmar Karas, Eva 
Lichtenberger, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Sharon Bowles, Albert Deß, Ewa Klamt

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)


	640846lt.doc

