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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi visuotinės svarbos paslaugos – tai ne tik svarbus socialinės ir ekonominės 
sanglaudos elementas, jos taip pat prisideda ir prie Europos ekonomikos 
konkurencingumo,

B. kadangi turtinga Europos  Bendrijų Teisingumo Teismo teisminė praktika nuolat plečiasi 
ir apima skirtingus visuotinės svarbos paslaugų aspektus, įskaitant valstybės pagalbą, 
vienodas sąlygas ir (arba) konkurencijos iškraipymus; kadangi daugybė Teisingumo 
Teisme iškeltų bylų, susijusių su visuotinės svarbos paslaugų suderinamumu su vidaus 
rinkos taisyklėmis, pabrėžia poreikį patikslinti EB teisę šioje srityje, kaip tai patvirtina 
Komisijos komunikatas; kadangi valstybinės valdžios institucijos ir visuotinės svarbos 
socialinių paslaugų teikėjai mato, kad Teisingumo Teismo jurisprudencija nuolat 
evoliucionuoja, ypač dėl sąvokos „ekonominė veikla“, kaip neapibrėžtumo šaltinio,

C. kadangi, remiantis EB sutarties 5 straipsnio 2 dalyje nurodytu subsidiarumo principu, tik 
valstybės narės ir jų regioninės ir (arba) vietos valdžios institucijos turi teisę apibrėžti 
visuotinės svarbos paslaugas, nuspręsti, kurios paslaugos turėtų būti finansuojamos ir kaip 
jos turėtų būti organizuojamos, finansuojamos, teikiamos, vertinamos ir kontroliuojamos, 
ir į tai turėtų būti visiškai atsižvelgiama rengiant tolesnius teisės aktus,

1. nusivylė Komisijos komunikate pateikiamu pranešimu, kad ji ketina tęsti konsultavimo 
procesą, susijusį su visuotinės svarbos paslaugomis, net ir pripažinusi neatidėliotiną 
būtinybę patikslinti tam tikrų Bendrijos taisyklių taikymą socialinių paslaugų atžvilgiu;

2. pabrėžia, kad visuotinės svarbos paslaugos turi būti aukštos kokybės, plačios apimties, 
teikiamos optimaliomis sąnaudomis, atsižvelgti į socialinį balansą ir teikiamos, remiantis 
ilgalaikio tiekimo saugumo principais; ir pabrėžia, kad didžioji visuotinės svarbos 
paslaugų dalis gali būti teikiama sąžiningos konkurencijos sąlygomis, remiantis principu, 
kad valstybinėms ir privačioms įmonėms turi būti sudarytos vienodos sąlygos;

3. primena faktą, kad šios srities galiojančios nuostatos konkrečiais atvejais apibrėžiamos 
Teisingumo Teismo sprendimais ir Komisijos išaiškinimais, todėl neužtikrinamas 
reikalingas teisinis apibrėžtumas ir atitinkamas skaidrumas;

4. pabrėžia šioje srityje galiojančių ar būsimų atskiriems sektoriams skirtų nuostatų, 
grindžiamų vidaus rinkos taisyklėmis ir subsidiarumo principo taikymu, būtinybę ir mano, 
kad neturėtų būti abejojama atskiriems sektoriams skirtomis taisyklėmis; primena, kad 
šios atskiriems sektoriams skirtos teisės nuostatos buvo sėkmingai taikomos, ir siūlo 
numatyti jų taikymą ir kitiems sektoriams;

5. ragina Komisiją užtikrinti didesnį socialinio ir sveikatos sektorių visuotinės svarbos 
paslaugų teisinį apibrėžtumą ir suformuluoti pasiūlymą dėl atitinkamiems sektoriams ir 
reikiamoms sritims skirtos Tarybos ir Parlamento direktyvos.


