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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 1
3 nurodomoji dalis

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač jos 34 ir 36 
straipsnius,

Or. de

Pakeitimą pateikė Milan Cabrnoch

Pakeitimas 2
4 nurodomoji dalis

Išbraukta.

Or. cs
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 3
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi visuotinės svarbos socialinės paslaugos (VSSP) valstybėse narėse yra vienas 
iš pagrindinių Europos socialinio modelio ramsčių ir (išbraukta) Europos Sąjungos 
socialinės santarvės ir ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos sudedamųjų 
dalių ir viena iš priemonių Lisabonos strategijos tikslams pasiekti,

Or. de

Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 4
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi visuotinės svarbos socialinės paslaugos (VSSP) yra vienas iš pagrindinių 
Europos socialinio modelio ramsčių, viena iš esminių Europos Sąjungos (išbraukta)
ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos sudedamųjų dalių ir viena iš 
priemonių Lisabonos strategijos tikslams pasiekti,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Louis Cottigny

Pakeitimas 5
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi dar vienas minėtų paslaugų, kurias daugiausia teikia tik socialinės 
ekonomikos veikėjai, tikslas – Europos lygmeniu įtvirtinti bendrąsias vertybes: 
socialinį teisingumą, lygybę, solidarumą, demokratijos ir laisvės plėtrą, turint 
omenyje, kad galutinis VSSP tikslas yra piliečių pagrindinių teisių užtikrinimas ir 
pagarba žmogaus orumui,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 6
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi dar vienas minėtų paslaugų, kurias daugiausia teikia tik socialinės 
ekonomikos veikėjai, tikslas – Europos lygmeniu įtvirtinti bendrąsias vertybes: 
socialinį teisingumą, lygybę, solidarumą, demokratijos ir laisvės plėtrą, turint 
omenyje, kad galutinis VSSP tikslas yra piliečių pagrindinių teisių užtikrinimas ir 
pagarba žmogaus orumui,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Françoise Castex, Alain Hutchinson

Pakeitimas 7
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi dar vienas minėtų paslaugų, kurias daugiausia teikia tik socialinės 
ekonomikos veikėjai, tikslas – Europos lygmeniu įtvirtinti bendrąsias vertybes: 
socialinį teisingumą, lygybę, solidarumą, demokratijos ir laisvės plėtrą, turint 
omenyje, kad galutinis VSSP tikslas yra piliečių pagrindinių teisių užtikrinimas ir 
pagarba žmogaus orumui,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 8
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi dar vienas minėtų paslaugų, kurias daugiausia teikia tik socialinės 
ekonomikos veikėjai, tikslas – Europos lygmeniu įtvirtinti bendrąsias vertybes: 
socialinį teisingumą, lygybę, solidarumą, demokratijos ir laisvės plėtrą, turint 
omenyje, kad galutinis VSSP tikslas yra piliečių pagrindinių teisių užtikrinimas ir 
pagarba žmogaus orumui,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 9
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi dar vienas minėtų paslaugų tikslas – Europos lygmeniu įtvirtinti bendrąsias 
vertybes: socialinį teisingumą, lygybę, solidarumą, demokratijos ir laisvės plėtrą, 
turint omenyje, kad galutinis VSSP tikslas yra piliečių pagrindinių teisių užtikrinimas
ir pagarba žmogaus orumui; kadangi tarp VSSP teikėjų ir naudotojų gali atsirasti 
nelygybė, nes daug VSSP naudotojų yra pažeidžiami ir priklauso nuo teikiamų 
VSSP; kadangi dėl to VSSP turi atitikti teisėmis grindžiamą principą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 10
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi dėl naujų visuomenės poreikių ir lūkesčių, susijusių su valdžios institucijų 
pareigomis gerovės valstybėje, per pastaruosius dešimtmečius viešųjų paslaugų 
poreikis tarp Europos Sąjungos piliečių išaugo,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 11
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi dėl demografinių ir šeimos struktūrų pokyčių bei dėl būtinybės teikti naujas 
senyvo amžiaus žmonių bei vaikų priežiūros paslaugas VSSP vaidmuo Europos 
socialiniame modelyje auga,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 12
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi, kaip apibrėžta EB sutarties 136 straipsnyje, Bendrijos teisė turi remtis 
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Europos Tarybos Europos socialine chartija ir todėl teise į sveikatos, sociainę 
apsaugą ir rūpybą,

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 13
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi VSSP (išbraukta) yra teigiamo išorinio poveikio ekonominiam augimui, 
klestėjimui, užimtumui ir socialinei sanglaudai šaltinis ir kadangi šias paslaugas 
dažnai teikia socialinės ekonomikos veikėjai,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 14
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi pagal savo pobūdį VSSP yra skirtos ne pelnui siekti, o žmogiškajam orumui 
išsaugoti,

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 15
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi VSSP teikiamos dinamiškoje aplinkoje, kurioje, siekiant išlaikyti aukštą 
kokybę ir efektyvumą, jos nuolat turi būti pritaikomos, netaikant joms konkurencijos 
taisyklių arba spekuliacinių rinkos mechanizmų,

Or. el
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Pakeitimą pateikė Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 16
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi Europos visuomenė šiuo metu susiduria su socialiniais ir ekonominiais 
iššūkiais, tarp kurių ir globalizacijos padariniai, demografiniai pokyčiai, 
technologijų pažanga, pramonės pokyčiai, imigracija arba šeimos bei profesinės 
veiklos struktūrų pokyčiai; kadangi šiuo požiūriu VSSP suteikia neabejotiną 
pagalbą kovojant su šiais iššūkiais,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 17
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi, teikiant socialines paslaugas, daugiausia dėmesio skiriama žmogiškojo 
orumo apsaugai, jų paskirtis – siekti šio tikslo, todėl jos turėtų būti traktuojamos 
kompleksiškai, o ne atskirai,

Or. de

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 18
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi pastaraisiais metais didžioji dalis VSSP buvo išplėtotos dėl sėkmingų naujų 
organizacinių ir gamybos formų, pvz., socialiniai kooperatyvai, socialinės paskirties 
įmonės, bendrojo intereso kooperatinės bendrovės ir galiausiai socialinės įmonės,

Or. it



AM\629928LT.doc 7/57 PE 378.585v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 19
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi skirtingose valstybėse narėse pagrindinės socialinės paslaugos nevienodai 
prieinamos; kadangi, nepaisant to, kai kurios socialinės paslaugos, būtent todėl, kad 
jos sudaro Europos socialinio modelio branduolį, turės būti pripažįstamos ir
teikiamos visoje Sąjungos teritorijoje, siekiant užtikrinti jos ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą,

Or. el

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 20
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi būtina pripažinti, kad tam tikri VSSP teikėjai pilietinei visuomenei teikia 
paslaugas neturėdami valstybės įgaliojimo,

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 21
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi (išbraukta) pagrindinių šios srities sąvokų, pvz., „visuomeninė paslauga“, 
„visuotinės svarbos paslauga“, „visuotinės ekonominės svarbos paslauga“, „visuotinės 
svarbos socialinė paslauga“ koncepcijose esama tam tikros dviprasmybės, kuri išliko 
ir pastaruoju metu priimtuose Bendrijos aktuose ir prisideda prie šiame sektoriuje 
pastebimo teisinio nesaugumo,

Or. el
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 22
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi, pateikusi išsamius paaiškinimus anksčiau minėtame komunikate, Komisija 
laikosi nuomonės, kad visos socialinės paslaugos iš esmės gali būti laikomos 
„ekonomine veikla“, kaip apibrėžta EB sutarties 43 ir 49 straipsniuose; kadangi 
socialinės paslaugos daugiausia tarnauja socialiniams tikslams, nepakankamai 
atsižvelgta į EB sutarties 86 straipsnio 2 dalį,

Or. de

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 23
H konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Harald Ettl

Pakeitimas 24
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi dėl to skubiai būtina išaiškinti su VSSP susijusias sąvokas, jų teisinį 
kontekstą, o ypač išaiškinti visuotinės svarbos principą ir konkurencijai bei 
visuomeninei pagalbai taikomas nuostatas,

Or. de

Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 25
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi dėl to skubiai būtina išaiškinti su VSSP susijusias sąvokas, jų teisinę aplinką, 
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o ypač išaiškinti visuotinės svarbos principą ir konkurencijai bei visuomeninei 
pagalbai taikomas arba netaikomas nuostatas,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 26
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi dėl to skubiai būtina išaiškinti su VSSP susijusias sąvokas, jų teisinę aplinką, 
o ypač išaiškinti visuotinės svarbos principą ir konkurencijai bei visuomeninei 
pagalbai taikomas nuostatas, siekiant išvengti pasikėsinimo į socialinį VSSP pobūdį,

Or. el

Pakeitimą pateikė Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 27
Ha konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha. kadangi visuose VSSP reglamentuojančiuose teisės aktuose turi būti atsižvelgiama į 
ribojimus, kuriuos nustato subsidiarumo principas, įtvirtinantis nacionalinių 
valdžios institucijų laisvę nustatyti, organizuoti bei finansuoti VSSP taip, kaip jos tai 
mano esant būtina, bei proporcingumo principas, teigiantis, jog kartu Europos 
lygmeniu egzistuoja ir bendros pagrindinės vertybės, ir visi jų turi laikytis, 
reglamentuodami VSSP;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 28
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi, be kita ko, socialinės paslaugos apibrėžia ir ypatingą paslaugų, kuriomis 
nesiekiama pelno, sektorių, nepaklūstantį rinkos ir konkurencijos logikai; būtina 
pripažinti, kad egzistuoja socialinis ir solidarus ekonomikos sektorius, kuriame ūkio 
subjektai turi specialų teisinį statusą,
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 29
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi Europos Bendrijų Teisingumo Teismas nusprendė, kad laisvę ribojančios 
priemonės taikytinos, kai jos tarnauja visuotinės svarbos interesui ir yra 
proporcingos; kadangi šioms visuotinės svarbos priežastims priskiriamas socialinės 
apsaugos sistemų finansinio stabilumo išsaugojimas ir socialinių paslaugų ieikimo 
bei kokybės užtikrinimas,

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 30
Ib konstatuojamoji dalis (nauja)

Ib. kadangi socialinės paslaugos labai susijusios su savanoryste ir aukų rinkimu, jos 
yra labai specifinės ir netgi renkant socialinių paslaugų mokesčius nesilaikoma 
savišalpai būdingo principo, bet kaip ir anksčiau kalbama apie veiklą, paremtą 
visuomenės solidarumo principu,

Or. de

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 31
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi VSSP sektoriuje darbą gauna vis daugiau asmenų, užimtumas šiame 
sektoriuje didėja labiau negu vidutiniškai kituose veiklos sektoriuose, jame dirba daug 
moterų ir pritaikomi įdomūs lankstaus darbo organizavimo modeliai, pvz., darbas ne 
visą darbo dieną, darbas pagal lankstų grafiką arba savanorystė, kurie turi būti deramai 
skatinami ir adekvačiai apsaugoti darbo teisės nuostatomis; (išbraukta)
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Or. de

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 32
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi VSSP sektoriuje darbą gauna vis daugiau asmenų, užimtumas šiame 
sektoriuje didėja labiau negu vidutiniškai kituose veiklos sektoriuose, jame dirba daug 
moterų ir pritaikomi įdomūs lankstaus darbo organizavimo modeliai, pvz., darbas ne 
visą darbo dieną, darbas pagal lankstų grafiką arba savanorystė, kurie turi būti deramai 
skatinami ir adekvačiai apsaugoti darbo teisės nuostatomis, atsižvelgiant į tai, kad 
VSSP sektoriuje esama nerimą keliančių darbo vietų nepastovumo atvejų, su kuriais 
reikia kovoti užtikrinant, kad visi VSSP sektoriuose dirbantys asmenys gautų 
atitinkamą apsaugą pagal darbo teisę,

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 33
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi VSSP sektoriuje darbą gauna vis daugiau asmenų, užimtumas šiame 
sektoriuje kai kuriose šalyse didėja labiau negu vidutiniškai kituose veiklos 
sektoriuose, jame dirba daug moterų ir pritaikomi įdomūs lankstaus darbo 
organizavimo modeliai, pvz., darbas ne visą darbo dieną, darbas pagal lankstų grafiką 
arba savanorystė, kurie turi būti deramai skatinami ir adekvačiai apsaugoti darbo teisės 
ir socialinės apsaugos nuostatomis, atsižvelgiant į tai, kad VSSP sektoriuje esama 
nerimą keliančių darbo vietų nepastovumo atvejų, kurių turi būti vengiama,

Or. es

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 34
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi VSSP sektoriuje darbą gauna vis daugiau asmenų, užimtumas šiame 
sektoriuje didėja labiau negu vidutiniškai kituose veiklos sektoriuose, jame dirba daug 
moterų ir pritaikomi įdomūs lankstaus darbo organizavimo modeliai, pvz., mokamas 
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ir nemokamas darbas. Turi būti pripažįstama ir skatinama daug savanoriško darbo 
formų. Darbas ne visą darbo dieną, darbas pagal lankstų grafiką turi būti deramai 
skatinami ir adekvačiai apsaugoti darbo teisės nuostatomis,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 35
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi VSSP sektoriuje darbą gauna vis daugiau asmenų, užimtumas šiame 
sektoriuje didėja labiau negu vidutiniškai kituose veiklos sektoriuose, jame dirba daug 
moterų ir pritaikomi įdomūs lankstaus darbo organizavimo modeliai, pvz., darbas ne 
visą darbo dieną, darbas pagal lankstų grafiką arba savanorystė, kurie turi būti deramai 
skatinami ir adekvačiai apsaugoti darbo teisės nuostatomis, atsižvelgiant į tai, kad 
VSSP sektoriuje esama nerimą keliančių darbo vietų nepastovumo atvejų, kurių turi 
būti vengiama, o socialinio dialogo būdu turi būti rastas sprendimas,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Harald Ettl

Pakeitimas 36
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi VSSP sektoriuje darbą gauna vis daugiau asmenų, užimtumas šiame 
sektoriuje didėja labiau negu vidutiniškai kituose veiklos sektoriuose, jame dirba daug 
moterų ir dažnai pritaikomi netipiški užimtumo santykiai, pvz., darbas ne visą darbo 
dieną, darbas pagal lankstų grafiką ir savanorystė, kurie turi būti deramai skatinami ir 
adekvačiai apsaugoti darbo teisės nuostatomis, atsižvelgiant į tai, kad VSSP sektoriuje 
esama nerimą keliančių darbo vietų nepastovumo atvejų, kurių turi būti vengiama,

Or. de

Pakeitimą pateikė Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 37
Ja konstatuojamoji dalis (nauja)

Ja. kadangi socialinis dialogas yra viena iš priemonių, būtinų gerinant VSSP kokybę, o 
jame turi dalyvauti visų lygių valdžios institucijos, darbuotojų ir įmonių atstovai, 
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nevyriausybinės organizacijos ir kiti pilietinės visuomenės atstovai bei patys šių 
paslaugų gavėjai,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 38
Jb konstatuojamoji dalis (nauja)

Jb. kadangi Bendrijos sudaryti tarptautiniai susitarimai ir iš jų kylantys įsipareigojimai 
turi atitikti Bendrijos vidaus normas bei politiką; kadangi tarptautiniuose prekybos 
susitarimuose, pvz., PPO bendrajame susitarime dėl prekybos paslaugomis (GATS), 
turi būti atsižvelgiama į tik VSSP būdingas ypatybes,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Milan Cabrnoch

Pakeitimas 39
K konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Harald Ettl

Pakeitimas 40
K konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 41
K konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 42
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi sveikatos paslaugos, neminimos šiame Komisijos komunikate, irgi yra VSSP 
ir dėl to joms būdingos tos pačios ypatybės ir tikslai kaip ir pastarosioms; vis dėlto 
pripažindamas dėl jų sudėtingo organizavimo atsirandančią specifiką (išbraukta),

Or. en

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 43
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi sveikatos paslaugos, neminimos šiame Komisijos komunikate, irgi yra VSSP 
ir dėl to joms būdingos tos pačios ypatybės ir tikslai kaip ir pastarosioms; vis dėlto 
pripažindamas, jog dėl tam tikros jų specifikos, kuri įtvirtinta žymiai platesnėje 
visuomenės sveikatos politikoje, valstybių narių viešojo administravimo institucijoms 
sudėtinga jas organizuoti ir paskirstyti finansinius išteklius,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 44
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi sveikatos paslaugos, neminimos šiame Komisijos komunikate, irgi yra VSSP 
ir dėl to joms būdingos kai kurios tos pačios ypatybės ir tikslai kaip ir pastarosioms; 
vis dėlto pripažindamas, jog dėl tam tikros jų specifikos valstybių narių viešojo 
administravimo institucijoms sudėtinga jas organizuoti ir paskirstyti ilgalaikius
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finansinius išteklius,

Or. es

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 45
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi sveikatos paslaugos, neminimos šiame Komisijos komunikate, irgi yra VSSP 
ir dėl to joms būdingos tos pačios ypatybės ir tikslai kaip ir pastarosioms; vis dėlto 
pripažindamas, jog dėl tam tikros jų specifikos valstybių narių viešojo administravimo 
institucijoms sudėtinga jas organizuoti, atsižvelgiant į dalyvavimo finansuojant 
aspektą,

Or. el

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 46
1 dalis

1. su pasitenkinimu priima Komisijos iniciatyvą, susijusią su Baltosios knygos dėl 
bendro intereso paslaugų įgyvendinimu, kuria siekiama sukurti šių paslaugų 
koncepcinę ir teisinę aplinką; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 47
1 dalis

1. su pasitenkinimu priima Komisijos iniciatyvą, susijusią su Baltosios knygos dėl 
bendro intereso paslaugų įgyvendinimu, kuria siekiama užtikrinti šioms paslaugoms 
koncepcinę ir teisinę aplinką; vis dėlto mano, kad minėtame Komisijos komunikate 
nepakankamai išaiškinami VSSP klasifikacija ir apibrėžimas, ir kad sprendimo dėl jų 
teisinės aplinkos priėmimas atidedamas vėlesniam laikui;

Or. de



PE 378.585v01-00 16/57 AM\629928LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 48
1 dalis

1. su pasitenkinimu priima Komisijos iniciatyvą, susijusią su Baltosios knygos dėl 
bendro intereso paslaugų įgyvendinimu, kuria siekiama sukurti šių paslaugų 
koncepcinę ir teisinę aplinką; vis dėlto mano, kad minėtame Komisijos komunikate 
nepakankamai išaiškinami VSSP klasifikacija ir apibrėžimas, ir kad sprendimo dėl jų 
teisinės aplinkos priėmimas atidedamas vėlesniam laikui; be to, apgailestauja, kad, 
remiantis Komisijos komunikatu, sveikatos priežiūros paslaugos neįeina į VSSP,

Or. el

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 49
1 dalis

1. su pasitenkinimu priima Komisijos iniciatyvą, susijusią su Baltosios knygos dėl 
bendro intereso paslaugų įgyvendinimu, kuria siekiama sukurti šių paslaugų 
koncepcinę ir teisinę aplinką; vis dėlto mano, kad minėtame Komisijos komunikate 
nepakankamai išaiškinami VSSP klasifikacija ir apibrėžimas, ir džiaugiasi, kad 
sprendimo dėl jų teisinės aplinkos priėmimas atidedamas vėlesniam laikui, kol bus 
užbaigtas konsultavimosi procesas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 50
1 dalis

1. pažymi Komisijos iniciatyvą, susijusią su Baltosios knygos dėl bendro intereso 
paslaugų įgyvendinimu, kuria siekiama sukurti šių paslaugų koncepcinę ir teisinę 
aplinką; vis dėlto mano, kad minėtame Komisijos komunikate nepakankamai 
išaiškinami VSSP klasifikacija ir apibrėžimas, ir kad sprendimo dėl jų teisinės 
aplinkos priėmimas atidedamas vėlesniam laikui;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 51
1a dalis (nauja)

1a. kategoriškai atmeta Komisijos komunikate pateikiamą poziciją, kad „beveik visos 
socialinėje srityje teikiamos paslaugos gali būti laikomos „ekonomine veikla“, kaip 
apibrėžta EB sutarties 43 ir 49 straipsniuose; įspėja apie rimtus tokio požiūrio 
taikymo padarinius, nes tokiu būdu į neseniai priimtos direktyvos dėl paslaugų 
vidaus rinkoje taikymo sritį patektų daug visuotinės svarbos socialinių paslaugų, o į 
šios direktyvos taikymo sritį nepatenka tik „visuotinės svarbos neekonominės 
paslaugos“; primygtinai reikalauja, kad socialinėms paslaugoms nebūtų taikoma 
paslaugų direktyva;

Or. en

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 52
1a dalis (nauja)

1a. patvirtina, kad valstybės narės pačios turi teisę apibrėžti tai, kas yra visuotinės 
svarbos socialinės paslaugos;

Or. de

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 53
1b dalis (nauja)

1b. nurodo, kad VSSP negali būti siekiama pelno ir jomis galėtų naudotis visi, ir jos turi 
būti teikiamos už prieinamas kainas;

Or. de
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Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda

Pakeitimas 54
2 dalis

2. dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą siekti šiuolaikiškų ir kokybiškų VSSP, kurios 
yra didelės dalies Europos projekto vertybių (pvz., lygybės, solidarumo, teisėtumo ir 
pagarbos žmogaus orumui) (išbraukta) bei principų (pvz., prieinamumo, 
universaliosios paslaugos, efektyvumo, ekonomiško išteklių valdymo, tęstinumo, 
vartotojų artumo ir skaidrumo), padedančių įgyvendinti Bendrijos misijas, išvardytas 
Sutarties 2 ir 3 straipsniuose, įgyvendinimo priemonė,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 55
2 dalis

2. dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą siekti šiuolaikiškų ir kokybiškų VVSP, 
pagrįstų lygybės, solidarumo, teisėtumo ir pagarbos žmogaus orumui vertybėmis bei 
pagrindinių teisių užtikrinimo visiems, prieinamumo, prieinamų kainų, 
universaliosios paslaugos, kokybės ir efektyvumo, ekonomiško išteklių valdymo, 
tęstinumo, vartotojų artumo ir skaidrumo, vartotojų dalyvavimo, tvariosios plėtros ir 
aukštos kokybės socialinių ir darbo standartų principais, padedančiais įgyvendinti 
Bendrijos misijas, išvardytas Sutarties 2 ir 3 straipsniuose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 56
2 dalis

2. dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą siekti šiuolaikiškų ir kokybiškų VSSP, pagrįstų 
lygybės, solidarumo, teisėtumo ir pagarbos žmogaus orumui vertybėmis bei
prieinamumo, universaliosios paslaugos, kokybės, efektyvumo, ekonomiško išteklių 
valdymo, tęstinumo, vartotojų artumo ir skaidrumo principais, padedančiais 
įgyvendinti Bendrijos misijas, išvardytas Sutarties 2 ir 3 straipsniuose;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 57
2a dalis (nauja)

2a. atsižvelgiant į subsidiarumo principą, abejojama, ar ES galiojanti nuostata, 
reglamentuojanti visuotinės svarbos socialines paslaugas, gali realiai pagerinti 
piliečių gerovę ir šias paslaugas padaryti veiksmingesnes; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Milan Cabrnoch

Pakeitimas 58
3 dalis

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 59
3 dalis

3. yra įsitikinęs, kad VSSP yra tinkama priemonė stiprinti Europos Sąjungos socialinę 
plotmę, siekti socialinės darnos, pasiekti Socialinės darbotvarkės tikslų ir spręsti 
tokius uždavinius kaip globalizacija, skurdas ir socialinis atskyrimas, 
nediskriminavimas ir lyčių lygybė, pramonės pokyčiai, technologijų pažanga, 
demografiniai pokyčiai, migracija arba darbo socialinių modelių kaita ir taip prisidėti 
prie socialinės Europos vystymosi;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 60
3 dalis

3. yra įsitikinęs, kad greta kitų priemonių VSSP yra tinkama priemonė stiprinti 
Lisabonos strategijos socialinę plotmę, pasiekti Socialinės darbotvarkės tikslų ir 
spręsti tokius uždavinius kaip globalizacija, pramonės pokyčiai, technologijų pažanga, 
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demografiniai pokyčiai, migracija arba darbo socialinių modelių kaita ir taip prisidėti 
prie socialinės Europos vystymosi;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 61
3 dalis

3. yra įsitikinęs, kad VSSP yra tinkama priemonė stiprinti Lisabonos strategijos socialinę 
plotmę, pasiekti Socialinės darbotvarkės tikslų ir spręsti tokius uždavinius kaip 
globalizacija, ekonomikos pokyčiai, technologijų pažanga, demografiniai pokyčiai, 
migracija arba darbo socialinių modelių kaita ir taip prisidėti prie socialinės Europos 
vystymosi; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 62
3 dalis

3. yra įsitikinęs, kad VSSP yra tinkama priemonė stiprinti Lisabonos strategijos socialinę 
plotmę, pasiekti Socialinės darbotvarkės tikslų ir spręsti tokius uždavinius kaip 
globalizacija, pramonės pokyčiai, technologijų pažanga, demografiniai pokyčiai, 
migracija arba darbo socialinių modelių kaita ir taip prisidėti ne tik prie socialinės 
Europos vystymosi, bet ir prie naujojo ekonomikos vystymosi tarptautiniu lygmeniu
modelio;

Or. el

Pakeitimą pateikė Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 63
3a dalis (nauja)

3a. mano, kad socialinė politika su atitinkamomis VSSP neatsiejama nuo ekonominės 
politikos, kurios koordinavimo tikslas turi būti aukštesnio lygio augimas, 
klestėjimas, solidarumas bei ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jean Louis Cottigny

Pakeitimas 64
3a dalis (nauja)

3a. mano, kad šios paslaugos, padedančios siekti Lisabonos tikslų, negali būti paliktos 
rinkos rankose. Jų universalumo, prieinamumo, kokybės, nediskriminacijos bei 
teritorinio planavimo poreikių rinka negali spontaniškai patenkinti, būtinas 
valstybių narių įsikišimas, ypač kalbant apie pasiūlos bei įkainių sistemas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gilles Savary

Pakeitimas 65
4 dalis

4. Džiaugiasi, kad Komisija pripažino, jog dėl specifinių pagrindinių ypatybių VSSP 
skiriasi nuo kitokio tipo paslaugų; pritaria Komisijos nustatytiems visuotinės svarbos 
socialinių paslaugų apibrėžimo kriterijams:
– paslaugos yra teikiamos remiantis solidarumo principu, pvz., kai nevykdoma 
rizikos veiksnių atranka arba kai individualiems asmenims netaikomas įmokų ir 
išmokų lygiavertiškumo principas,
– paslaugos yra įvairiarūšės, atsižvelgiama į asmeninius poreikius ir reaguojant į 
įvairias reikmes. Visa tai būtina norint užtikrinti pagrindines žmogaus teises ir 
apsaugoti labiausiai pažeidžiamus asmenis,
– jomis nesiekiama pelno, ypač sprendžiant sudėtingiausius ir paprastai istorines 
priežastis turinčius atvejus,
– savanorių dalyvavimas, piliečių nuomonės išklausymas,
– paslaugų teikėjai yra glaudžiai susiję su kultūros (vietos) tradicijomis. Tai, kad 
siekiant atsižvelgti į konkrečius paslaugos gavėjo poreikius paslaugos teikėjas yra 
arti gavėjo, ypač atspindi šį faktą,
– nelygiaverčiai paslaugų teikėjo ir gavėjo santykiai neturi būti laikomi „paprastais“ 
paslaugų teikėjo–naudotojo santykiais, todėl esant šiems santykiams moka trečioji 
šalis;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 66
4 dalis

4. džiaugiasi, kad Komisija pripažino, jog dėl specifinių pagrindinių ypatybių VSSP 
skiriasi nuo kitokio tipo paslaugų; vis dėlto mano, kad pirmiau minėtame komunikate 
nurodyti VSSP organizavimo kriterijai gali būti patvirtinti tik laikinai ir preliminariai, 
kol bus pateiktos galutinės išvados, kurios bus parengtos po Komisijos numatytų 
konsultacijų su valstybėmis narėmis ir VSSP paslaugų teikėjais bei vartotojais; 
pabrėžia, kad valstybių narių kompetentingoms institucijoms turėtų būti leidžiama 
nustatyti, ką jos laiko visuotinės svarbos ekonominėmis paslaugomis, ir laisvai 
nuspręsti, kaip organizuoti, reguliuoti ir finansuoti tokias paslaugas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gilles Savary

Pakeitimas 67
4a dalis (nauja)

4a. atsižvelgiant į didžiulę visuotinės svarbos socialinių paslaugų teisinę bei 
organizacinę įvairovę, reikėtų Europos lygmeniu įtvirtinti visuotinės svarbos pelno 
nesiekiančios organizacijos, kuri atitiktų Komisijos nurodytus kriterijus ir kuri 
nesiektų pelno, sąvoką;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 68
4a dalis (nauja)

4a. pabrėžia, kad visuotinės svarbos socialinės paslaugos atlieka svarbų vaidmenį 
sunkių ligų prevencijoje ir yra susijusios su dar sudėtingesniu sveikatos apsaugos 
veikėjų atliekamu darbu; todėl reikėtų vengti bet kokio socialinių paslaugų ir 
sveikatos apsaugos paslaugų atskyrimo, atvirkščiai – reikėtų stiprinti abiejų 
paslaugų bendrą veikimą, taip stiprinant glaudesnę gerovės politiką, tinkamas 
prevencijos priemones ir visapusiškai didesnį susijusių pacientų orumą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Harald Ettl

Pakeitimas 69
5 dalis

5. tvirtina, kad VSSP atveju nuostatos, susijusios su konkurencija, valstybės pagalba ir 
vidaus rinka, turi būti suderinamos su viešosios tarnybos pareigomis, o ne atvirkščiai;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 70
5 dalis

5. laiko klaidingu požiūrį į VSSP, kuriuo konkurencijos, valstybės pagalbos ir rinkos 
standartai supriešinami su viešosios tarnybos, visuotinės svarbos ir socialinės 
sanglaudos sąvokomis; mano, kad, priešingai, būtina spręsti dabartinį su VSSP 
susijusį teisinį neaiškumą į Sutartį įtraukiant skyrių dėl visuomenei svarbių 
produktų ir visuotinės svarbos paslaugų, kuriame būtų paaiškinta, kad visuomenei 
svarbiems produktams ir paslaugoms, visuotinės svarbos paslaugoms ir pelno 
nesiekiančiam sektoriui netaikomos konkurencijos, valstybės pagalbos, viešųjų 
pirkimų ir vidaus rinkos taisyklės, o visuomenei svarbūs produktai ir paslaugos, 
visuotinės svarbos paslaugos ir pelno nesiekiantis sektorius sudaro vien tik viešuoju 
interesu reguliuojamą sektorių, kuris, siekiant užtikrinti tinkamą veikimą, 
organizuojamas pagal subsidiarumo principą ir patenka išskirtinai į valstybių narių 
ir jų atitinkamų regioninių ir vietinių institucijų kompetenciją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 71
5 dalis

5. laiko klaidingu požiūrį į VSSP, kuriuo konkurencijos, valstybės pagalbos ir rinkos 
standartai supriešinami su viešosios tarnybos, visuotinės svarbos ir socialinės 
sanglaudos sąvokomis; mano, kad, priešingai, būtina jas suderinti, skatinant teigiamas 
ekonomikos ir socialinių reikalų sąsajas; (išbraukta)

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz

Pakeitimas 72
5 dalis

5. laiko klaidingu požiūrį į VSSP, kuriuo konkurencijos, valstybės pagalbos ir rinkos 
standartai supriešinami su viešosios tarnybos, visuotinės svarbos ir socialinės 
sanglaudos sąvokomis; mano, kad, priešingai, būtina jas suderinti, skatinant teigiamas 
ekonomikos ir socialinių reikalų sąsajas (išbraukta);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 73
5a dalis (nauja)

5a. yra įsitikinęs, kad laisvės teikti visuotinės svarbos socialines paslaugas bei įsikūrimo 
laisvės susijusių paslaugų teikėjams, kurie nori teikti tokias paslaugas, suteikimas 
pirmiausia turėtų atitikti ir prisidėti prie lygaus visuotinio priėjimo ir sąžiningų 
bendrų reikalavimų tikslų įgyvendinimo, kaip remdamosi subsidiarumo principu 
numatė valstybės narės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 74
6 dalis

6. pripažįsta, kad VSSP srityje būtina suderinti du konkuruojančius veiksnius: 
subsidiarumo, kuriuo įtvirtinama valstybių valdžios institucijų teisė savo nuožiūra 
laisvai apibrėžti, organizuoti ir finansuoti VSSP, ir proporcingumo principus bei 
Sutartimi ir valstybėms narėms, atsižvelgiant į jų kompetencijos sritis, ypač jos 16 
straipsniu, Bendrijai priskiriamos atsakomybės principą ir pagrindines Europos 
lygmens vertybes bei principus, kurie turi būti visuotinai gerbiami reglamentuojant 
VSSP, tarnaujančias žmogaus teisėms ir žmogiškajam orumui;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 75
6 straipsnis

6. pripažįsta, kad VSSP srityje būtina laikytis dviejų papildančių vienas kitą veiksnių: 
subsidiarumo, kuriuo įtvirtinama valstybių valdžios institucijų teisė savo nuožiūra 
laisvai apibrėžti, organizuoti ir finansuoti VSSP, ir (išbraukta) Sutartimi, ypač jos 
16 straipsniu, kuriame sakoma, kad Bendrija ir valstybės narės pagal savo 
atitinkamus įgaliojimus ir šios Sutarties taikymo sritį rūpinasi, kad tokios paslaugos 
būtų pagrįstos principais ir sąlygomis, padedančiomis joms atlikti savo užduotis, 
Bendrijai priskiriamos bendros atsakomybės principo dėl visuotinės svarbos 
ekonominių paslaugų ir taip pat pagrindinių Europos Sąjungos lygmens vertybių bei 
principų, kurie turi būti visuotinai gerbiami reglamentuojant VSSP, tarnaujančias 
žmogaus teisėms ir žmogiškajam orumui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 76
6 dalis

6. pripažįsta, kad VSSP srityje bendrai egzistuoja du principai, kurių vienodą svarbą 
būtina patvirtinti: subsidiarumo, kuriuo įtvirtinama valstybių narių valdžios 
institucijų teisė savo nuožiūra laisvai apibrėžti, organizuoti ir finansuoti VSSP, ir 
proporcingumo principus bei Sutartimi, ypač jos 16 straipsniu bei 86 straipsnio 2 
dalimi, Bendrijai priskiriamos bendros atsakomybės principą ir pagrindines Europos 
lygmens vertybes bei principus, kurie turi būti visuotinai gerbiami reglamentuojant 
VSSP, tarnaujančias žmogaus teisėms ir žmogiškajam orumui;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Françoise Castex, Alain Hutchinson

Pakeitimas 77
6 dalis

6. pripažįsta, kad VSSP srityje bendrai egzistuoja du principai, kurių vienodą svarbą 
būtina patvirtinti: 

subsidiarumo, kuriuo įtvirtinama valstybių narių valdžios institucijų teisė savo 
nuožiūra laisvai apibrėžti, organizuoti ir finansuoti VSSP, ir proporcingumo principus;
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bei Sutartimi, ypač jos 16 straipsniu bei 86 straipsnio 2 dalimi, Bendrijai priskiriamos 
bendros atsakomybės principą ir pagrindines Europos lygmens vertybes bei principus, 
kurie turi būti visuotinai gerbiami reglamentuojant VSSP, tarnaujančias žmogaus 
teisėms ir žmogiškajam orumui;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Roselyne Bachelot-Narquin

Pakeitimas 78
6 dalis

6. pripažįsta, kad VSSP srityje bendrai egzistuoja du principai, kurių vienodą svarbą 
būtina patvirtinti: 

subsidiarumo, kuriuo įtvirtinama valstybių narių valdžios institucijų teisė savo 
nuožiūra laisvai apibrėžti, organizuoti ir finansuoti VSSP, ir proporcingumo principus;

bei Sutartimi, ypač jos 16 straipsniu bei 86 straipsnio 2 dalimi, Bendrijai priskiriamos 
bendros atsakomybės principą ir pagrindines Europos lygmens vertybes bei principus, 
kurie turi būti visuotinai gerbiami reglamentuojant VSSP, tarnaujančias žmogaus 
teisėms ir žmogiškajam orumui;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 79
6 dalis

6. pripažįsta, kad VSSP srityje bendrai egzistuoja du principai, kurių vienodą svarbą 
būtina patvirtinti: 

subsidiarumo, kuriuo įtvirtinama valstybių narių valdžios institucijų teisė savo 
nuožiūra laisvai apibrėžti, organizuoti ir finansuoti VSSP, ir proporcingumo principus;

bei Sutartimi, ypač jos 16 straipsniu bei 86 straipsnio 2 dalimi, Bendrijai priskiriamos 
bendros atsakomybės principą ir pagrindines Europos lygmens vertybes bei principus, 
kurie turi būti visuotinai gerbiami reglamentuojant VSSP, tarnaujančias žmogaus 
teisėms ir žmogiškajam orumui;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jean Louis Cottigny

Pakeitimas 80
6 dalis

6. pripažįsta, kad VSSP susijusios su dviem veiksniais: subsidiarumo, kuriuo įtvirtinama 
valstybių valdžios institucijų teisė savo nuožiūra laisvai apibrėžti, organizuoti ir 
finansuoti VSSP, ir proporcingumo principus bei Sutartimi, ypač jos 16 straipsniu, 
Bendrijai priskiriamos bendros atsakomybės principą ir pagrindines Europos lygmens 
vertybes bei principus, kurie turi būti visuotinai gerbiami reglamentuojant VSSP, 
tarnaujančias žmogaus teisėms ir žmogiškajam orumui;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 81
6 straipsnis

6. pripažįsta, kad VSSP srityje būtina suderinti du konkuruojančius veiksnius: 
subsidiarumo, kuriuo įtvirtinama valstybių valdžios institucijų teisė (išbraukta) laisvai 
apibrėžti, organizuoti ir finansuoti VSSP, ir proporcingumo principus bei Sutartimi, 
ypač jos 16 straipsniu, Bendrijai priskiriamos bendros atsakomybės principą ir 
pagrindines Europos lygmens vertybes bei principus, kurie turi būti visuotinai 
gerbiami reglamentuojant VSSP, tarnaujančias žmogaus teisėms ir žmogiškajam 
orumui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Françoise Castex, Alain Hutchinson

Pakeitimas 82
6a dalis (nauja)

6a. šiuo klausimu mano, kad tokia socialinio būsto sąvoka, kokia ji įtvirtinta 
komunikate („socialiai remtinų arba pažeidžiamų asmenų aprūpinimas būstu“), 
a priori prisideda prie socialinio būsto apibrėžimo bei jo paskirties nustatymo, o tai 
visų pirma, vadovaujantis subsidiarumo principu, yra išskirtinė valstybių narių 
kompetencija, antra – joje neatsižvelgiama į valstybėse narėse egzistuojančių 
socialinio būsto koncepcijų bei jo paskirties įvairovę, taip pat į teisės į būstą 
universalumo principą ir socialinę įvairovę, numatytą tarptautiniuose valstybių 
narių įsipareigojimuose;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Roselyne Bachelot-Narquin

Pakeitimas 83
6a dalis (nauja)

6a. šiuo klausimu mano, kad tokia socialinio būsto sąvoka, kokia ji įtvirtinta 
komunikate („socialiai remtinų arba pažeidžiamų asmenų aprūpinimas būstu“), 
a priori prisideda prie socialinio būsto apibrėžimo bei jo paskirties nustatymo, o tai 
visų pirma, vadovaujantis subsidiarumo principu, yra išskirtinė valstybių narių 
kompetencija, antra – joje neatsižvelgiama į valstybėse narėse egzistuojančių 
socialinio būsto koncepcijų bei jo paskirties įvairovę, taip pat į teisės į būstą 
universalumo principą ir socialinę įvairovę, numatytą tarptautiniuose valstybių 
narių įsipareigojimuose; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 84
6a dalis (nauja)

6a. šiuo klausimu mano, kad tokia socialinio būsto sąvoka, kokia ji įtvirtinta 
komunikate („socialiai remtinų arba pažeidžiamų asmenų aprūpinimas būstu“), 
kišamasi į išskirtinę valstybių narių kompetenciją, vadovaujantis subsidiarumo 
principu, nustatyti VSSP ir bandoma per griežtai apibrėžti socialinio būsto paskirtį, 
neatsižvelgiant į  valstybėse narėse egzistuojančių socialinio būsto koncepcijų bei jo 
paskirties įvairovę;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker

Pakeitimas 85
6a dalis (nauja)

6a. šiuo klausimu mano, kad tokia socialinio būsto sąvoka, kokia ji įtvirtinta 
komunikate, neatsižvelgiama į valstybėse narėse egzistuojančių socialinio būsto 
koncepcijų bei jo paskirties įvairovę, taip pat į teisės į būstą universalumo principą 
ir socialinę įvairovę, numatytą tarptautiniuose valstybių narių įsipareigojimuose; 
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 86
6a dalis (nauja)

6a. šiuo klausimu mano, kad socialinio būsto sąvoka neturi būti a priori apibrėžta, 
siekiant atsižvelgti į koncepcijų bei paskirties, kurios įtvirtintos socialinio būsto 
programose, įvairovę; be to, atkreipia dėmesį į būtinybę plėtoti socialinę įvairovę; 
šioje srityje palaiko subsidiarumo principo taikymą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Roselyne Bachelot-Narquin

Pakeitimas 87
6b dalis (nauja)

6b. vadovaudamosi subsidiarumo principu, valstybės valdžios institucijos privalo 
nustatyti VSSP funkcijas. Tačiau paslaugų teikėjai gali jas vykdyti tik gavę 
įgaliojimus pagal valdžios institucijos sutartyje nustatytas sąlygas; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 88
7 straipsnis

7. vis dėlto mano, kad turint omenyje VSSP ypatybes, susijusias su šių paslaugų 
pobūdžiu ir jų vartotojų padėtimi, joms priskiriama visuotinės svarbos misija, 
(išbraukta) konflikto atveju pirmenybė turi būti teikiama svarbiausio VSSP aspekto –
bendrojo intereso – apsaugai;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 89
7a dalis (nauja)

7a. pažymi, kad ginant tokias visuotinės svarbos paslaugas Europos lygiu tinkamas 
valdymas turėtų padėti užtikrinti, kad teikdamos šias paslaugas valstybės narės 
užtikrintų atitiktį šiems principams:
• visuotinis, visiems vienodas prieinamumas;
• visos teritorijos aprėptis, geografinis ir socialinis prieinamumas prie patikimų, 
aukštos kokybės paslaugų prieinamomis kainomis, pasižyminčių vienodais kokybės 
standartais;
• socialiniu požiūriu priimtini lengvatiniai mokesčiai neįgaliems asmenims, mažas 
pajamas gaunančioms grupėms ir kovos su socialine atskirtimi, kuri atitinka 
teikiamų paslaugų formą, mechanizmai;
• priemonės, kuriomis siekiama išvengti regioninių skirtumų, užtikrinti teisinį 
apibrėžtumą, skaidrumą ir pamatinių paslaugų teikimo sąlygų užtikrinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Milan Cabrnoch

Pakeitimas 90
8 dalis

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz

Pakeitimas 91
8 dalis

Išbraukta.

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 92
8 dalis

8. šiomis aplinkybėmis susirūpinęs pastebi, jog pastaruoju metu buvo bandyta tam tikras 
VSSP reglamentuoti vadovaujantis komercinėms (išbraukta) paslaugoms būdingais 
principais, neatsižvelgiant į tuos dalykus ir principus, kuriais VSSP nuo jų skiriasi;

Or. en

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 93
8 dalis

8. šiomis aplinkybėmis susirūpinęs pastebi, jog pastaruoju metu buvo bandyta tam tikras
VSSP, kuriomis nesiekiama pelno, reglamentuoti vadovaujantis komercinėms ir 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms būdingais principais, neatsižvelgiant į tuos 
dalykus ir principus, kuriais VSSP skiriasi nuo kitų paslaugų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 94
8a dalis (nauja)

8a. atkreipia dėmesį į tai, kad neseniai kai kuriose šalyse buvo pamėginta kai kurioms 
visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms taikyti konkurencijos taisykles su 
reikiamomis garantijomis, ir ši praktika buvo naudinga augimo ir užimtumo 
prasme, be to, nebuvo pakenkta elementams ir principams, skiriantiems visuotinės 
svarbos socialines paslaugas nuo kitų paslaugų;

Or. es

Pakeitimą pateikė Jean Louis Cottigny

Pakeitimas 95
8a dalis (nauja)

8a. prašo Komisijos panaikinti šį teisinį neaiškumą, greta reikiamų teisinių iniciatyvų 
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pasiūlant specialią sektorinę direktyvą dėl VSSP, kaip tai numatyta Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl Komisijos Baltosios knygos dėl bendrojo intereso 
paslaugų (2006/2101(INI)), kurioje primenama, kad visos šalys, susijusios su 
bendrojo intereso paslaugomis ir bendrojo ekonominio intereso paslaugomis, turėtų 
visiškai įgyvendinti Sutartyje numatytas bendro sprendimo teises;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Milan Cabrnoch

Pakeitimas 96
9 dalis

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 97
9 dalis

9. mano, jog būtina skubiai panaikinti tiek ekonominių, tiek socialinių visuotinės svarbos 
paslaugų srityje esamą teisinį nesaugumą; todėl prašo Komisiją, siekiant teisinio 
saugumo ir skaidrumo, nedelsiant išanalizuoti visas galimybes išaiškinti VSSP teisinį 
kontekstą; (išbraukta)

Or. de

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 98
9 dalis

9. mano, jog būtina skubiai panaikinti tiek ekonominių, tiek socialinių visuotinės svarbos 
paslaugų srityje esamą teisinį nesaugumą; todėl prašo Komisiją, siekiant teisinio 
saugumo ir skaidrumo, nedelsiant išanalizuoti visas galimybes išaiškinti VSSP teisinį 
kontekstą; (išbraukta)

Or. de
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Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 99
9 dalis

9. mano, jog būtina skubiai panaikinti tiek ekonominių, tiek socialinių visuotinės svarbos 
paslaugų srityje esamą teisinį nesaugumą; todėl prašo Komisiją, siekiant teisinio 
saugumo ir skaidrumo, nedelsiant išanalizuoti visas galimybes išaiškinti VSSP teisinį 
kontekstą ir suteikti jam teisinę aplinką, įvedant įstatyminių priemonių (išbraukta);

Or. it

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 100
9 dalis

9. mano, jog būtina skubiai panaikinti tiek ekonominių, tiek socialinių visuotinės svarbos 
paslaugų srityje esamą teisinį nesaugumą; todėl prašo Komisiją, siekiant teisinio 
saugumo ir skaidrumo, nedelsiant išanalizuoti visas galimybes išaiškinti VSSP teisinį 
kontekstą (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 101
9 dalis

9. mano, jog būtina skubiai panaikinti tiek ekonominių, tiek socialinių visuotinės svarbos 
paslaugų srityje esamą teisinį nesaugumą; todėl prašo Komisiją, siekiant teisinio 
saugumo ir skaidrumo, nedelsiant išanalizuoti visas galimybes išaiškinti VSSP teisinį 
kontekstą (išbraukta), įvedant atitinkamų įstatyminių priemonių; 

Or. es
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Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 102
9 dalis

9. mano, jog būtina skubiai panaikinti tiek ekonominių, tiek socialinių visuotinės svarbos 
paslaugų srityje esamą teisinį nesaugumą; todėl prašo Komisiją, siekiant teisinio 
saugumo ir skaidrumo, nedelsiant išanalizuoti visas galimybes išaiškinti VSSP teisinį 
kontekstą ir suteikti jam teisinę aplinką, netaikant vidaus rinkos, valstybės pagalbos, 
viešųjų pirkimų ir konkurencijos taisyklių; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 103
9 dalis

9. mano, jog būtina skubiai panaikinti (išbraukta) visuotinės svarbos paslaugų srityje 
esamą teisinį nesaugumą; todėl prašo Komisiją, siekiant teisinio saugumo ir 
skaidrumo, nedelsiant išanalizuoti visas galimybes išaiškinti VSSP teisinį kontekstą ir 
suteikti jam teisinę aplinką, įvedant įstatyminių priemonių pagal bendro sprendimo 
procedūrą, įskaitant (išbraukta) pagrindų direktyvą ir tinkamas sektoriaus priemones 
sveikatos apsaugos paslaugoms, socialinėms apsaugoms ir kitoms susijusioms 
sritims;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 104
9 dalis

9. mano, jog būtina skubiai panaikinti socialinių visuotinės (išbraukta) ekonominės
svarbos paslaugų srityje esamą teisinį nesaugumą; todėl prašo Komisiją, siekiant 
teisinio saugumo ir skaidrumo, nedelsiant išanalizuoti visas galimybes išaiškinti VSSP 
teisinį kontekstą ir suteikti jam teisinę aplinką, bendru sprendimu įvedant įstatyminių 
priemonių, įskaitant direktyvą dėl VSSP;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Roselyne Bachelot-Narquin

Pakeitimas 105
9 dalis

9. mano, jog būtina skubiai panaikinti socialinių visuotinės (išbraukta) ekonominės
svarbos paslaugų srityje esamą teisinį nesaugumą; todėl prašo Komisiją, siekiant 
teisinio saugumo ir skaidrumo, nedelsiant išanalizuoti visas galimybes išaiškinti VSSP 
teisinį kontekstą ir suteikti jam teisinę aplinką, bendru sprendimu įvedant įstatyminių 
priemonių, įskaitant direktyvą dėl VSSP;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 106
9 dalis

9. mano, jog būtina skubiai panaikinti socialinių visuotinės svarbos paslaugų srityje 
esamą teisinį nesaugumą; todėl prašo Komisiją, siekiant teisinio saugumo ir 
skaidrumo, nedelsiant išanalizuoti visas galimybes išaiškinti VSSP teisinį kontekstą ir 
suteikti jam teisinę aplinką, bendru sprendimu įvedant įstatyminių priemonių, 
įskaitant direktyvą dėl VSSP;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker

Pakeitimas 107
9 dalis

9. mano, jog būtina skubiai panaikinti socialinių visuotinės (išbraukta) ekonominės
svarbos paslaugų srityje esamą teisinį nesaugumą; todėl prašo Komisiją, siekiant 
teisinio saugumo ir skaidrumo, nedelsiant išanalizuoti visas galimybes išaiškinti VSSP 
teisinį kontekstą ir suteikti jam teisinę aplinką, įvedant įstatyminių priemonių, 
įskaitant (išbraukta) pagrindų direktyvą;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jean Louis Cottigny

Pakeitimas 108
9 dalis

9. mano, jog būtina skubiai panaikinti tiek ekonominių, tiek socialinių visuotinės svarbos 
paslaugų srityje esamą teisinį nesaugumą; todėl prašo Komisiją, siekiant teisinio 
saugumo ir skaidrumo, nedelsiant išanalizuoti visas galimybes išaiškinti VSSP teisinį 
kontekstą ir suteikti jam teisinę aplinką, įvedant įstatyminių priemonių, įskaitant 
(išbraukta) pagrindų direktyvą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 109
9 dalis

9. mano, jog būtina skubiai panaikinti tiek ekonominių, tiek socialinių visuotinės svarbos 
paslaugų srityje esamą teisinį nesaugumą; todėl prašo Komisiją, siekiant teisinio 
saugumo ir skaidrumo, taip pat geresnės pusiausvyros tarp visuotinės svarbos 
paslaugų ypatumų bei laisvo paslaugų ir prekių judėjimo principo, nedelsiant 
išanalizuoti visas galimybes visiškai koncepcijų prasme išaiškinti pagrindines šios 
srities sąvokas bei priversti laikytis įvairovės, taip pat išaiškinti VSSP teisinį 
kontekstą ir suteikti jam teisinę aplinką, įvedant įstatyminių priemonių, įskaitant 
ateityje galimą pagrindų direktyvos parengimą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Harald Ettl

Pakeitimas 110
9 dalis

9. mano, jog būtina skubiai panaikinti ir visuotinės socialinės svarbos paslaugų, ir 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugų srityje esamą teisinį nesaugumą; todėl prašo 
Komisiją, siekiant teisinio saugumo ir skaidrumo, nedelsiant išanalizuoti visas 
galimybes išaiškinti VSSP teisinį kontekstą ir suteikti jam teisinę aplinką, įvedant 
įstatyminių priemonių, įskaitant galimą pagrindų direktyvą;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 111
9a dalis (nauja)

9a. mano, kad, vadovaujantis valstybėms narėms suteikta teise nustatyti visuotinės 
svarbos socialinių paslaugų, turinčių specifinę pagalbos ir socialinės integracijos 
paskirtį, tikslų ir principų įgyvendinimo būdus, būtina numatyti galimybę imtis 
teisinių priemonių, numatytų nacionaliniuose teisės aktuose, kurios leistų peržengti 
„ekonominės veiklos“ sąvokos, įtvirtintos Sutartyje, ribas;

Or. it

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 112
9a dalis (nauja)

9a. ragina Komisiją skatinti socialinės ekonomikos sektorių bei parengti šiam Europos 
socialinį modelį sudarančiam sektoriui komunikatą; primena, jog būtina skubiai 
parengti savidraudos draugijos ir Europos asociacijos statutą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker

Pakeitimas 113
9a dalis (nauja)

9a. mano, kad teisės aktai, reglamentuojantys visuotinės svarbos socialines paslaugas, 
turi išaiškinti įvairius šių paslaugų valdymo, veikimo, finansavimo bei reguliavimo 
būdus bei užtikrinti, kad atsakingos valstybių narių valdžios institucijos patvirtintų 
paslaugų naudotojų teisių apsaugą, kokybę bei įvertinimą užtikrinančias normas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 114
9a dalis (nauja)

9a. ragina Komisiją ir valstybes nares tinkamai pripažinti naujas socialinės įmonės, 



PE 378.585v01-00 38/57 AM\629928LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

teikiančios VSSP, formas, tinkamai apibrėžiant jų socialinį bei verslumo aspektus, 
taip pat jų veikimo rinkoje būdus;

Or. it

Pakeitimą pateikė Milan Cabrnoch

Pakeitimas 115
10 dalis

10. kviečia Komisiją ir valstybes nares ginti ir remti užimtumo galimybes, kurių ypač 
gausu socialinių paslaugų sektoriuje, pvz., moterų įdarbinimą, lankstų darbo laiko 
organizavimą, galimybę dirbti ne visą darbo dieną ir naudotis savanorių paslaugomis, 
siekiant, kad nesusidarytų sąlygos, palankios sukčiavimui ar darbo vietų nesaugumui, 
ir kad dėl to nepablogėtų sektoriaus darbuotojų darbo sąlygos ir nebūtų naudojamasi 
nekvalifikuoto ar mažai kvalifikuoto personalo paslaugomis (išbraukta);

Or. cs

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 116
10 dalis

10. kviečia Komisiją ir valstybes nares (išbraukta) remti užimtumo galimybes, kurių ypač 
gausu socialinių paslaugų sektoriuje, pvz., (išbraukta) lankstų darbo laiko 
organizavimą, galimybę dirbti ne visą darbo dieną ir naudotis savanorių paslaugomis, 
siekiant, kad nesusidarytų sąlygos, palankios sukčiavimui ar darbo vietų nesaugumui, 
ir kad dėl to nepablogėtų sektoriaus darbuotojų darbo sąlygos ir nebūtų naudojamasi 
nekvalifikuoto ar mažai kvalifikuoto personalo paslaugomis; be to, prašo Komisiją į 
visą konsultavimosi procesą ir į savo ataskaitą įtraukti lyties plotmės integracijos 
klausimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 117
10 dalis

10. kviečia Komisiją ir valstybes nares ginti ir remti užimtumo galimybes, kurių ypač 
gausu socialinių paslaugų sektoriuje, pvz., moterų įdarbinimą, lankstų darbo laiko 
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organizavimą, galimybę dirbti ne visą darbo dieną ir naudotis savanorių paslaugomis; 
(išbraukta) be to, prašo Komisiją į visą konsultavimosi procesą ir į savo ataskaitą 
įtraukti lyties plotmės integracijos klausimus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 118
10 dalis

10. kviečia Komisiją ir valstybes nares ginti ir remti užimtumo galimybes, kurių ypač 
gausu socialinių paslaugų sektoriuje, pvz., moterų įdarbinimą, lankstų darbo laiko 
organizavimą, galimybę dirbti ne visą darbo dieną ir naudotis savanorių paslaugomis 
ne tik paslaugų teikimo, bet ir valdžios institucijų lygmeniu, siekiant, kad 
nesusidarytų sąlygos, palankios sukčiavimui ar darbo vietų nesaugumui, ir kad dėl to 
nepablogėtų sektoriaus darbuotojų darbo sąlygos ir nebūtų naudojamasi nekvalifikuoto 
ar mažai kvalifikuoto personalo paslaugomis; be to, prašo Komisiją į visą 
konsultavimosi procesą ir į savo ataskaitą įtraukti lyties plotmės integracijos, asmenų,
turinčių negalią, bei trečiojo amžiaus asmenų klausimus;

Or. el

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

10 dalis

10. kviečia Komisiją ir valstybes nares ginti ir remti užimtumo galimybes, kurių ypač 
gausu socialinių paslaugų sektoriuje, pvz., moterų įdarbinimą, lankstų darbo laiko 
organizavimą, galimybę dirbti ne visą darbo dieną ir naudotis savanorių paslaugomis,
kurios, jei egzistuoja, turi būti prižiūrimos, norint užtikrinti teikiamų paslaugų 
kokybę ir siekiant, kad nesusidarytų sąlygos, palankios sukčiavimui ar darbo vietų 
nesaugumui, ir kad dėl to nepablogėtų sektoriaus darbuotojų darbo sąlygos ir nebūtų 
naudojamasi nekvalifikuoto ar mažai kvalifikuoto personalo paslaugomis; be to, prašo 
Komisiją į visą konsultavimosi procesą ir į savo ataskaitą įtraukti lyties plotmės 
integracijos klausimus;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 120
10 dalis

10. kviečia Komisiją ir valstybes nares ginti ir remti užimtumo galimybes, kurių ypač 
gausu socialinių paslaugų sektoriuje, pvz., moterų įdarbinimą, lankstų darbo laiko 
organizavimą, galimybę dirbti ne visą darbo dieną ir naudotis savanorių paslaugomis, 
siekiant pagerinti sektoriaus darbuotojų darbo sąlygas ir kovoti su sukčiavimu ar 
darbo vietų nesaugumu, ir kad dėl to nepablogėtų sektoriaus darbuotojų darbo 
sąlygos ir nebūtų naudojamasi nekvalifikuoto ar mažai kvalifikuoto personalo 
paslaugomis; be to, prašo Komisiją į visą konsultavimosi procesą ir į savo ataskaitą 
įtraukti lyties plotmės integracijos klausimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 121
11 dalis

11. kviečia Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir VSSP paslaugų 
teikėjais, parengti profesinį aprašymą, kuris būtų visuotinai pripažintas valstybėse 
narėse;

Or. de

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 122
11 dalis

11. kviečia Komisiją, valstybes nares ir VSSP paslaugų teikėjus (išbraukta) vystyti 
profesinį rengimą, orientuotą į prisitaikymą prie darbo sąlygų, dėl kurio pagerėtų 
darbo kokybė ir (išbraukta) darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygos; mano, kad augant 
socialinių paslaugų poreikiams, valstybės institucijos turi garantuoti aukštą socialinių 
darbuotojų profesinio pasirengimo lygį;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

11 dalis

11. kviečia Komisiją, valstybes nares ir VSSP paslaugų teikėjus, atsižvelgiant į stresą, 
specifinę darbotvarkę (darbą pamainomis ar naktinį darbą), pavojingumą ar sunkumą, 
būdingą tam tikro tipo socialinėms paslaugoms, vystyti tęstinį profesinį rengimą, 
orientuotą į prisitaikymą prie šių aplinkybių ir galimybę jas įveikti, dėl kurio pagerėtų 
darbo kokybė ir šio sektoriaus darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygos; mano, kad 
augant socialinių paslaugų poreikiams, valstybės institucijos turi garantuoti aukštą 
(išbraukta) darbuotojų universitetinio ir profesinio pasirengimo lygį socialinių 
paslaugų srityje; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 124
11 dalis

11. kviečia Komisiją, valstybes nares ir VSSP paslaugų teikėjus, atsižvelgiant į stresą, 
darbotvarkės tipą (darbą pamainomis ar naktinį darbą), pavojingumą ar sunkumą, 
būdingą tam tikro tipo socialinėms paslaugoms, vystyti ir gerinti profesinį rengimą ir 
tęstinį mokymąsi, orientuotus į prisitaikymą prie šių aplinkybių ir galimybę jas 
įveikti, dėl kurių pagerėtų darbo kokybė ir šio sektoriaus darbuotojų darbo ir 
gyvenimo sąlygos; mano, kad augant socialinių paslaugų poreikiams, valstybės 
institucijos turi garantuoti aukštą socialinių darbuotojų profesinio pasirengimo lygį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 125
11 dalis

11. kviečia Komisiją, valstybes nares ir VSSP paslaugų teikėjus, atsižvelgiant į stresą, 
darbotvarkės tipą (darbą pamainomis ar naktinį darbą), pavojingumą ar sunkumą, 
būdingą tam tikro tipo socialinėms paslaugoms, vystyti profesinį rengimą, orientuotą į 
prisitaikymą prie šių aplinkybių ir galimybę jas įveikti, dėl kurio pagerėtų darbo 
kokybė ir šio sektoriaus darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygos; mano, kad augant 
socialinių paslaugų poreikiams, valstybės institucijos turi garantuoti aukštą socialinių 
darbuotojų profesinio pasirengimo lygį bei skatinti socialinį dialogą šiame sektoriuje;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Harald Ettl

Pakeitimas 126
11 dalis

11. kviečia Komisiją, valstybes nares ir VSSP paslaugų teikėjus, atsižvelgiant į stresą, 
darbotvarkės tipą (darbą pamainomis ar naktinį darbą), pavojingumą ar sunkumą, 
būdingą tam tikro tipo socialinėms paslaugoms, vystyti profesinį rengimą, orientuotą į 
prisitaikymą prie šių aplinkybių ir galimybę jas įveikti, dėl kurio pagerėtų darbo 
kokybė ir šio sektoriaus darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygos; mano, kad augant 
socialinių paslaugų poreikiams, valstybės institucijos turi garantuoti aukštą 
darbuotojų profesinio pasirengimo lygį;

Or. de

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 127
11a dalis (nauja)

11a. kviečia Komisiją, valstybes nares bei VSSP teikėjus naudotis šiame sektoriuje 
galimais darbuotojų samdymo būdais, pvz., savarankiškai dirbančių asmenų 
samdymu, savanoryste, įgyvendinant savanorystės laiko pripažinimo ir neformalaus 
mokymosi patvirtinimo procedūras, kurios yra leidžiamos;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 128
11a dalis (nauja)

11a. prašo Komisijos ir valstybių narių skatinti bandomuosius savanoriškos Europos  
socialinės tarnybos atlikimo veiksmus, įskaitant ir tarpvalstybinį mobilumą;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 129
11b dalis (nauja)

11b. kviečia Komisiją ir valstybes nares tinkamai pripažinti savanorišką darbą teikiant 
VSSP, ypač akademinėje, užimtumo bei socialinės apsaugos srityse;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 130
12 dalis

12. sveikina Komisiją su jos iniciatyva dėl VSSP apibrėžimo ir organizavimo konsultuotis 
su visais suinteresuotaisiais dalyviais; mano, kad tokiu dialogu bus pasiekta didesnio 
skaidrumo ir geresnės šių paslaugų kokybės bei įtvirtintos vertybės, kurios yra jų 
pagrindas; tikisi, kad rengiant teisines priemones bus remiamas suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 131
12 dalis

12. sveikina Komisiją su jos iniciatyva dėl VSSP apibrėžimo ir organizavimo konsultuotis 
su visais suinteresuotaisiais dalyviais; mano, kad tokiu dialogu bus pasiekta didesnio 
skaidrumo ir geresnės šių paslaugų kokybės bei įtvirtinti principai ir vertybės, kurios 
yra jų pagrindas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 132
13 dalis

13. siekdamas, kad, esant prieštaravimams konkurencijos taisyklėms, pirmenybė būtų 
teikiama viešajam interesui ir garantuojamas aukštos kokybės ir veiksmingų 
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paslaugų teikimas, ragina Komisiją ir valstybes nares išlaikyti VSSP organizavimo ir 
valdymo sąlygų bei jų finansavimo išteklių ir metodų įvairovę; rekomenduoja, kad 
valstybės narės ir Komisija naudotų savo viešųjų pirkimų pajėgumus remdamos 
sektoriaus vertybes ir vystymą, kaip tai aiškiai leidžiama Viešųjų pirkimų 
direktyvose 2004/18/EB ir 2004/17/EB; rekomenduoja, kad Komisija ir ES 
vyriausybės nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiu dėtų daugiau pastangų 
panaudodamos 2004 m. vykusio Viešųjų pirkimų direktyvų persvarstymo metu 
numatytas galimybes savo sutartyse numatyti socialines ir aplinkosaugos išlygas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 133
13 dalis

13. ragina Komisiją ir valstybes nares išlaikyti VSSP organizavimo ir valdymo sąlygų bei 
jų finansavimo išteklių ir metodų įvairovę; taip pat kviečia valstybes nares atitaisyti 
„reformas“, kai buvo sukurti rinka pagrįsti gerovės teikimo esant konkurencijai ir 
kainų bei pasiūlymų teikimui modeliai, ir nebeskatinti valstybinių ir privačių 
subjektų partnerystės struktūrų ir socialinių paslaugų teikimo perdavimo privačiam 
sektoriui, nes tokios „socialinių paslaugų modernizavimo“ strategijos yra 
klaidingos; bendrojo intereso gynimas ir socialinės ekonomikos viešojo sektoriaus ir 
pelno nesiekiančio „trečiojo sektoriaus“ darbo efektyvumo bei kokybiškumo
siekimas yra tinkamesnė kokybiškų, integruotų ir įtraukiamojo pobūdžio socialinių 
paslaugų užtikrinimo strategija;

Or. en

Pakeitimą pateikė Françoise Castex, Alain Hutchinson

Pakeitimas 134
13 dalis

13. būdamas susirūpinęs dėl visuotinės svarbos intereso užtikrinimo bei veiksmingo ir 
kokybiško paslaugų teikimo, ragina Komisiją ir valstybes nares išlaikyti VSSP 
organizavimo ir valdymo sąlygų bei jų finansavimo išteklių ir metodų įvairovę; taip 
pat kviečia kurti šias paslaugas teikiančių valstybinių ir privačių subjektų partnerystės 
struktūras (išbraukta);

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 135
13 dalis

13. būdamas susirūpinęs dėl visuotinės svarbos intereso užtikrinimo bei veiksmingo ir 
kokybiško paslaugų teikimo, ragina Komisiją ir valstybes nares išlaikyti VSSP 
organizavimo ir valdymo sąlygų bei jų finansavimo išteklių ir metodų įvairovę; taip 
pat kviečia kurti šias paslaugas teikiančių valstybinių ir privačių subjektų partnerystės 
struktūras (išbraukta);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Louis Cottigny

Pakeitimas 136
13 dalis

13. būdamas susirūpinęs dėl visuotinės svarbos intereso užtikrinimo bei veiksmingo ir 
kokybiško paslaugų teikimo, ragina Komisiją ir valstybes nares išlaikyti VSSP 
organizavimo ir valdymo sąlygų bei jų finansavimo išteklių ir metodų įvairovę; taip 
pat kviečia kurti šias paslaugas teikiančių valstybinių ir privačių subjektų partnerystės 
ir nediskriminacijos struktūras.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 137
13 dalis

13. ragina Komisiją ir valstybes nares išlaikyti VSSP organizavimo ir valdymo sąlygų bei 
jų finansavimo išteklių ir metodų įvairovę, (išbraukta) ginant bendrąjį interesą ir 
siekiant darbo efektyvumo bei kokybiškumo;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 138
13 dalis

13. ragina Komisiją ir valstybes nares išlaikyti VSSP organizavimo ir valdymo sąlygų bei 
jų finansavimo išteklių ir metodų įvairovę; taip pat kviečia kurti šias paslaugas 
teikiančių valstybinių ir privačių subjektų partnerystės struktūras bei didinti 
skaidrumą tarp finansuojančiųjų institucijų ir paslaugų teikėjų, ginant bendrąjį 
interesą ir siekiant darbo efektyvumo bei kokybiškumo;

Or. el

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 139
13 dalis

13. ragina Komisiją ir valstybes nares išlaikyti VSSP organizavimo ir valdymo sąlygų bei 
jų finansavimo išteklių ir metodų įvairovę; taip pat kviečia kurti šias paslaugas 
teikiančių valstybinių ir privačių subjektų partnerystės struktūras, ginant bendrąjį 
interesą ir siekiant darbo efektyvumo bei kokybiškumo; taip pat pabrėžia viešųjų 
pirkimų prieš komercinimą, kaip šios srities kokybės, naujovių, efektyvumo ir 
modernizavimo didinimo priemonės, vaidmenį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 140
14 dalis

14. mano, kad įvairios kompetentingos valstybių narių institucijos turi turėti galimybę 
laisvai spręsti, ar VSSP teiks savišalpos kasos, kitos socialinės organizacijos ar 
privačios įmonės, tais atvejais, kai privataus sektoriaus veikla suderinama su 
visuotinės svarbos principu, tačiau valstybės institucijos privalo turėti galimybę bet 
kuriuo metu patikrinti, ar paslaugų teikėjai laikosi VSSP būdingų principų bei 
vertybių, ir ar paslaugos juos atitinka (išbraukta);

Or. en



AM\629928LT.doc 47/57 PE 378.585v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 141
14 dalis

14. mano, kad įvairios kompetentingos valstybių narių institucijos turi turėti galimybę 
laisvai spręsti, ar VSSP teiks savišalpos kasos, kitos socialinės organizacijos ar 
privačios įmonės, tais atvejais, kai privataus sektoriaus veikla suderinama su 
visuotinės svarbos principu, tačiau valstybės institucijos privalo turėti galimybę bet 
kuriuo metu patikrinti, ar paslaugų teikėjai laikosi VSSP būdingų principų bei 
vertybių, ir ar paslaugos atitinka valstybės institucijų teisėtai nustatytus reikalavimus;

Or. es

Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 142
14 dalis

14. mano, kad įvairios kompetentingos valstybių narių institucijos turi turėti galimybę 
laisvai spręsti, ar VSSP teiks savišalpos kasos, kitos socialinės organizacijos ar 
privačios įmonės, tais atvejais, kai privataus sektoriaus veikla suderinama su 
visuotinės svarbos principu, tačiau valstybės institucijos privalo turėti galimybę bet 
kuriuo metu patikrinti, ar paslaugų teikėjai laikosi VSSP būdingų principų bei 
vertybių, ir ar paslaugos atitinka valstybės institucijų iš anksto iškeltus reikalavimus, 
įtvirtinant juos formaliame įgaliojimo akte bei nustatant leidimų išdavimo tvarką;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Van Lancker

Pakeitimas 143
14 dalis

14. mano, kad įvairios kompetentingos valstybių narių institucijos turi turėti galimybę 
laisvai spręsti, ar VSSP teiks savišalpos kasos, kitos socialinės organizacijos ar 
privačios įmonės, tais atvejais, kai privataus sektoriaus veikla suderinama su 
visuotinės svarbos principu, tačiau valstybės institucijos privalo turėti galimybę bet 
kuriuo metu patikrinti, ar paslaugų teikėjai laikosi VSSP būdingų principų bei 
vertybių, ir ar paslaugos atitinka valstybės institucijų iš anksto iškeltus reikalavimus, 
įtvirtinant juos formaliame įgaliojimo akte bei nustatant leidimų išdavimo tvarką;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jean Louis Cottigny

Pakeitimas 144
14 dalis

14. mano, kad įvairios kompetentingos valstybių narių institucijos turi turėti galimybę 
laisvai spręsti, ar VSSP teiks savišalpos kasos, kitos socialinės organizacijos ar 
privačios įmonės, tais atvejais, kai privataus sektoriaus veikla suderinama su 
visuotinės svarbos principu, tačiau valstybės institucijos privalo turėti galimybę bet 
kuriuo metu patikrinti, ar paslaugų teikėjai laikosi VSSP būdingų principų bei 
vertybių, ir ar paslaugos atitinka valstybės institucijų iš anksto iškeltus reikalavimus, 
įtvirtinant juos formaliame įgaliojimo akte bei nustatant leidimų išdavimo tvarką;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 145
14 dalis

14. mano, kad įvairios kompetentingos valstybių narių institucijos turi turėti galimybę 
laisvai spręsti, ar VSSP teiks savišalpos kasos, kitos socialinės organizacijos ar 
privačios įmonės, tais atvejais, kai privataus sektoriaus veikla suderinama su 
visuotinės svarbos principu, tačiau valstybės institucijos privalo turėti galimybę bet 
kuriuo metu patikrinti, ar paslaugų teikėjai laikosi VSSP būdingų principų bei 
vertybių, ir ar paslaugos atitinka valstybės institucijų iš anksto iškeltus reikalavimus, 
kurie turi būti suderinami su proporcingumo ir nediskriminavimo principais; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Louis Cottigny

Pakeitimas 146
14 dalis

14. mano, kad įvairios kompetentingos valstybių narių institucijos turi turėti galimybę 
laisvai spręsti, ar VSSP teiks savišalpos kasos, kitos socialinės organizacijos (pvz., 
asociacijos, kooperatyvai, fondai, federacijos…) ar privačios įmonės, tais atvejais, kai 
privataus sektoriaus veikla suderinama su visuotinės svarbos principu, tačiau valstybės 
institucijos privalo turėti galimybę bet kuriuo metu patikrinti, ar paslaugų teikėjai 
laikosi VSSP būdingų principų bei vertybių, ir ar paslaugos atitinka valstybės 
institucijų iš anksto iškeltus reikalavimus;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 147
14 dalis

14. mano, kad įvairios kompetentingos valstybių narių institucijos turi turėti galimybę 
laisvai spręsti, ar VSSP teiks savišalpos kasos, kitos socialinės organizacijos ar 
privačios įmonės, tais atvejais, kai privataus sektoriaus veikla suderinama su 
visuotinės svarbos principu ir kai niekaip nepažeidžiamas VSSP socialinis pobūdis, 
tačiau valstybės institucijos privalo turėti galimybę bet kuriuo metu patikrinti, ar 
paslaugų teikėjai laikosi VSSP būdingų principų bei vertybių, ir ar paslaugos atitinka 
valstybės institucijų iš anksto iškeltus reikalavimus;

Or. el

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda

Pakeitimas 148
14a dalis (nauja)

14a. pritaria tam, kad, vadovaujantis subsidiarumo principu, atsakingos valstybių narių 
institucijos galėtų pasinaudoti alternatyviomis VSSP finansavimo formomis, pvz., 
mecenatas ir įmonių socialinė atsakomybė, bei primygtinai ragina valstybes nares 
imtis reformų, siekiant užtikrinti nacionalinių socialinių sistemų finansavimo 
veiksmingumą, atsižvelgiant į pokyčius visuomenėje ir darbo rinkoje, ypač į 
demografinius pokyčius, kurie reikalauja solidarumo tarp kartų stiprinimo;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 149
15 dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 150
15 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 151
15 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 152
15 dalis

15. pritaria tam, kad įmonės dalyvautų finansuojant, remiant ir teikiant VSSP ir paversti 
jas jų socialinės atsakomybės dalimi;

Or. de

Pakeitimą pateikė Harald Ettl

Pakeitimas 153
15 dalis

15. prašo Komisiją ir valstybes nares skatinti įmones dalyvauti finansuojant, remiant ir 
teikiant VSSP ir paversti jas savo socialinės atsakomybės dalimi ir į tokių koncepcijų
rengimą labiau įtraukti socialinius partnerius;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 154
16 dalis

16. pastebi, kad keliose valstybėse narėse vykdant valdžios decentralizaciją ir VSSP 
priskiriant regionų ir vietos valdžios kompetencijai, nebuvo skirta pakankamai 
biudžeto lėšų optimaliai šių paslaugų kokybei ir kiekybei užtikrinti; dėl šios 
priežasties ragina valstybes nares ir socialinės ekonomikos įmones, atsižvelgiant į jų 
socialinę atsakomybę, pasirūpinti, kad, pirma, paslaugos tinkamai būtų teikiamos 
visoje teritorijoje ir, antra, perduodant VSSP regionų ar vietos institucijoms, būtų 
skiriama adekvati biudžeto lėšų suma;

Or. el

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 155
16a dalis (nauja)

16a. dar kartą pareiškia, kad viešųjų paslaugų kompensavimas neapima valstybės 
pagalbos, jei įsipareigojimai yra skaidrūs, objektyvūs ir aiškiai išreikšti, 
kompensacija skaičiuojama objektyviai ir skaidriai ir neviršija būtinos sumos 
išlaidoms padengti; kadangi Komisija ir valstybės narės turėtų apie tai informuoti 
visus susijusius veikėjus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Milan Cabrnoch

Pakeitimas 156
17 dalis

Išbraukta.

Or. cs
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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 157
17 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 158
17 dalis

17. prašo Komisiją parengti komunikatą apie sveikatos paslaugas Europos Sąjungoje, 
kuriame, traktuojant šias paslaugas kaip socialines, būtų atsižvelgta į jų ypatumus, 
ištirta būtinybė bei teisinė galimybė pateikti teisėkūros pasiūlymą, kuriame turėtų 
būti atsižvelgta į vertybes ir bendruosius principus, kuriais šios paslaugos pagrįstos, 
pagrindines jų funkcionavimo taisykles ir socialinių organizacijų, sveikatos specialistų 
ir privačių organizacijų vaidmenį bei pacientų teises ir pareigas, paliekant kiekvienai 
valstybei narei teisę laisvai nustatyti tikslias šių paslaugų organizavimo taisykles;

Or. de

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 159
17 dalis

17. prašo Komisiją parengti komunikatą apie sveikatos paslaugas Europos Sąjungoje, 
kuriame, traktuojant šias paslaugas kaip socialines, būtų atsižvelgta į jų ypatumus ir 
ištirta būtinybė bei teisinė galimybė pateikti pasiūlymą dėl praktinių visuotinės 
svarbos socialinių paslaugų ir visuotinės neekonominės svarbos paslaugų atskyrimo 
kriterijų, į kurį būtų įtrauktos vertybės ir bendrieji principai, kuriomis šios paslaugos 
pagrįstos, pagrindinės jų funkcionavimo taisyklės ir socialinių organizacijų, sveikatos 
specialistų ir privačių organizacijų vaidmuo bei pacientų teisės ir pareigos, paliekant 
kiekvienai valstybei narei teisę laisvai nustatyti tikslias šių paslaugų organizavimo 
taisykles;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Jacek Protasiewicz

Pakeitimas 160
17 dalis

17. prašo Komisiją parengti komunikatą apie sveikatos paslaugas Europos Sąjungoje, 
kuriame (išbraukta) būtų atsižvelgta į jų ypatumus ir ištirta būtinybė bei teisinė 
galimybė pateikti teisėkūros pasiūlymą, į kurį būtų įtrauktos vertybės ir bendrieji 
principai, kuriomis šios paslaugos pagrįstos, pagrindinės jų funkcionavimo taisyklės ir 
socialinių organizacijų, sveikatos specialistų ir privačių organizacijų bei įmonių
vaidmuo bei pacientų teisės ir pareigos, paliekant kiekvienai valstybei narei teisę 
laisvai nustatyti tikslias šių paslaugų organizavimo taisykles;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 161
17 dalis

17. prašo Komisiją remti poziciją, kad sveikatos paslaugos Europos Sąjungoje būtų 
traktuojamos kaip socialinės, ragina Komisiją atsižvelgti į jų ypatumus, (išbraukta)
vertybes ir bendruosius principus, kuriais šios paslaugos pagrįstos, pagrindines jų 
funkcionavimo taisykles ir socialinių organizacijų, sveikatos specialistų ir privačių 
organizacijų vaidmenį bei pacientų teises ir pareigas, paliekant kiekvienai valstybei 
narei teisę laisvai nustatyti tikslias šių paslaugų organizavimo taisykles;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 162
17 dalis

17. prašo Komisiją parengti komunikatą apie sveikatos paslaugas Europos Sąjungoje, 
kuriame, remiantis jų, kaip socialinių paslaugų, vaidmeniu, būtų atsižvelgta į jų 
ypatumus ir ištirta būtinybė bei teisinė galimybė pateikti teisėkūros pasiūlymą, į kurį 
būtų įtrauktos vertybės ir bendrieji principai, kuriomis šios paslaugos pagrįstos, 
pagrindinės jų funkcionavimo taisyklės ir socialinių organizacijų, sveikatos specialistų 
ir privačių organizacijų vaidmuo bei pacientų teisės ir pareigos, paliekant kiekvienai 
valstybei narei teisę laisvai nustatyti tikslias šių paslaugų organizavimo taisykles;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 163
17 dalis

17. prašo Komisiją parengti komunikatą apie sveikatos paslaugas Europos Sąjungoje, 
kuriame, traktuojant šias paslaugas kaip socialines, būtų atsižvelgta į jų ypatumus ir 
ištirta būtinybė imtis priemonių, atsižvelgiant į vertybes ir bendruosius principus, 
kuriais šios paslaugos pagrįstos, taip pat būtų numatytos pagrindinės jų 
funkcionavimo taisyklės ir socialinių organizacijų, sveikatos specialistų ir privačių 
organizacijų vaidmuo bei pacientų teisės ir pareigos, paliekant kiekvienai valstybei 
narei teisę laisvai nustatyti tikslias šių paslaugų organizavimo taisykles;

Or. es

Pakeitimą pateikė Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 164
17a dalis (nauja)

17a. prašo Komisijos derėtis dėl Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) 1 
straipsnio 3 dalies c punkto peržiūrėjimo, siekiant, kad visuotinės svarbos sąvoka 
būtų apibrėžta vienodai ir taip, kad VSSP būtų pašalintos iš šio susitarimo taikymo 
srities;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Louis Cottigny

Pakeitimas 165
17a dalis (nauja)

17a. mano, kad asmenims su negalia teikiamos paslaugos (50 mln. piliečių) yra labai 
svarbi VSSP sudedamoji dalis, atsižvelgiant į šiomis paslaugomis sukuriamų darbo 
vietų Europos Sąjungoje skaičių ir jų teikiamų socialinių paslaugų pobūdį. Todėl 
Europos Sąjunga, mainų programomis bei geriausios praktikos rėmimu skatindama 
aukštos kokybės paslaugas, privalo garantuoti nediskriminaciją;

Or. fr



AM\629928LT.doc 55/57 PE 378.585v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Jean Louis Cottigny

Pakeitimas 166
17b dalis (nauja)

17b. prašo Komisijos apsvarstyti tarnybos, skirtos įvertinti ir skatinti VSSP kokybę 
Europoje, įkūrimo galimybes;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Milan Cabrnoch

Pakeitimas 167
18 dalis

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 168
18 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 169
18 dalis

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Harald Ettl

Pakeitimas 170
18 dalis

18. rekomenduoja sukurti Europos Parlamento vadovaujamą forumą, jungiantį Europos 
socialines organizacijas, Europos socialinius partnerius ir Komisijos bei Tarybos 
atstovus, kuris padėtų valdyti šį procesą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 171
18 dalis

18. rekomenduoja sukurti Europos Parlamento vadovaujamą forumą, jungiantį Europos 
socialines organizacijas ir galbūt suinteresuotas paslaugų įmones bei Komisijos bei 
Tarybos atstovus, kuris padėtų valdyti šį procesą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 172
18 dalis

18. rekomenduoja sukurti Europos Parlamento vadovaujamą forumą, jungiantį Europos 
socialines organizacijas ir Komisijos bei Tarybos atstovus, kuris padėtų valdyti šį 
procesą, neatimant iš Komisijos, kaip įstatymų leidybos monopolį turinčios 
institucijos, jos svarbiausios pareigos. Būtent Komisija turi pasiūlyti teisės aktą, 
atitinkantį augančius teisinio aiškumo bei tikrumo poreikius, išdėstytus VSSP 
veikėjų;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 173
19 dalis

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
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parlamentams.

Or. en
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