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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:

1. kadangi teikiant visuotinės svarbos socialines paslaugas aktyviai prisidedama prie sutartyse 
numatytų Sąjungos tikslų įgyvendinimo, būtent ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimo, ragina Europos Komisiją pasinaudoti Monti-Kroes paketo 
įvertinimu ir persvarstymu tęsiant pastangas patikslinti Bendrijos taisykles visuotinės 
svarbos socialinių paslaugų srityje ir prižiūrėti jų įgyvendinimą, naudojantis pritaikytu 
požiūriu, kuris lengvai pritaikomas atsakingoms už organizavimą viešosioms valdžios 
institucijoms, ir atsižvelgia į konkrečius šių socialinių paslaugų organizavimo būdus, jų 
teisinį statusą bei aiškiai vietinį pobūdį, taip pat į valstybių atsakomybę už šių paslaugų 
organizavimą ir finansavimą;

2. pabrėžia, kad visuotinės svarbos socialinių paslaugų organizavimas valstybėse narėse 
atsirado istorinio vystymosi proceso metu ir yra skirtingų kultūrinių tradicijų rezultatas, 
todėl visoje ES nėra įmanoma ir nepageidaujama sukurti unifikuotą europinį modelį, jo 
vietoj reikėtų taikyti lankstų požiūrį ir tuo pat metu laikantis subsidiarumo principo 
deramai atsižvelgti į regionų ir vietos valdžios institucijų teisę į savivaldą ir leisti 
pakankamu mastu vykdyti vystymo darbus vadovaujantis skirtingais valstybių narių 
organizavimo būdais;

3. mano, kad vienintelis ES pagrindų reglamentas dėl visų visuotinės svarbos paslaugų – tai 
netinkama priemonė siekiant teisinio aiškumo šioje srityje;

4. ragina Komisiją priimti nurodantį dokumentą, į kurį būtų įtraukta atsakingoms už 
organizavimą viešosioms valdžios institucijoms skirta metodika su gairėmis, patikslinant 
europinių taisyklių taikymo tvarką; mano, jog šiuo klausimu verta vietos valdžios 
institucijoms teikti daugiau mokymų siekiant panaikinti teisinį neaiškumą viešųjų pirkimų 
procedūrose;

5. ragina Komisiją įvertinti galimybę pasiūlyti de minimis reglamentą, pritaikytą visuotinės 
svarbos socialinėms paslaugoms, arba nustatyti minimalias šių paslaugų ribas, kad 
Sąjungos vykdoma kontrolė būtų koncentruojama į valstybės paramą, į socialines 
paslaugas, galinčias turėti didelį poveikį tarpvalstybinei prekybai Europos Sąjungoje;

6. ragina Komisiją apsvarstyti, ar apsimoka padidinti visuotinės svarbos socialines paslaugas 
teikiančių sektorių, kurie be apribojimų atleisti nuo reikalavimo pranešti, skaičių 
atsižvelgiant į aplinkybes, kuriomis remiantis šiuo metu nuo reikalavimo pranešti yra 
atleisti ligoninių ir socialinio būsto sektoriai, ir turint mintyje tai, kad šiuo vidaus rinkos 
vystymosi etapu konkurencijos šiuose sektoriuose iškraipymo intensyvumas nebūtinai yra 
proporcingas pajamoms ir kompensacijų dydžiui; ragina Komisiją netaikyti reikalavimo 
informuoti apie subsidijas, suteiktas pagal sutarties, sudarytos po konkurso surengimo, 
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sąlygas atsižvelgiant į tai, kad esamos konkursų alternatyvos (vidiniai konkursai, leidimų 
sistemos, įgaliojimas ir kt.) gali būti labiau pritaikytos prie visuotinės svarbos socialinių 
paslaugų ypatybių;

7. ragina Komisiją nurodyti valstybėms narėms organizuoti konkursus tik tikrą ir natūralią 
paklausą ir pasiūlą rinkoje turinčioms paslaugoms, nes dėl paslaugų, neturinčių tikros ir 
natūralios rinkos, konkursų atsiranda nereikalingos sąnaudos ir administracinė našta;

8. ragina Komisiją paaiškinti, kaip ekonominės ir neekonominės veiklos ir poveikio prekybai 
sąvokos taikomos visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms, taip pat ir nurodyti 
konkrečias sąlygas, kada taikomas „reikalingos kompensacijos dydis (..) nustatytas 
remiantis išlaidų analize, kurių tipinė įmonė, gerai valdoma ir turinti pakankamai 
transporto priemonių, (...) būtų patyrusi“ (CJUE, C-280/00, Altmark);

9. pabrėžia, kad paskyrimo aktas yra skaidrumo garantija, kurią reikia išlaikyti; prašo 
Komisiją apsvarstyti, ar kompensacijos permokos paskyrimo ir stebėjimo taisyklės atitinka 
socialinių paslaugų ypatybes, ir imtis veiksmų, jei šios taisyklės laikomos netinkamomis; 
pabrėžia, kad įgaliojimo (paskyrimo aktas) taikymo sritis turėtų būti išplėsta, ypač 
lanksčiau taikant taisykles;

10. kadangi visuotinės svarbos socialinės paslaugos yra teikiamos asmenims ir jas teikiant 
patenkinami nepalankiausioje padėtyje visuomenėje esančių žmonių poreikiai tokiu būdu 
užtikrinant žmonėms galimybę atlikti svarbų vaidmenį visuomenės ekonominiame ir 
socialiniame gyvenime (2010 m. gruodžio 6-7 d. Tarybos išvados), laikosi nuomonės, kad 
pagrindinės bankininkystės paslaugos turėtų būti laikomos visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugomis ir priskirtos prie įpareigojimų teikti universaliąsias paslaugas siekiant 
užtikrinti jų prieinamumą, galimybę jomis naudotis, jų skaidrumą ir aukštą kokybę;

11. prašo Komisiją pateikti pasiūlymų dėl įstatymo galią turinčio akto dėl projektų obligacijų, 
kad būtų užtikrintas ilgalaikis ir prieinamas ES aktualių ir tvarių visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugų finansavimas, ypač socialinio būsto (energijos naudojimo efektyvumo 
renovuojant būstus) ir viešųjų pastatų renovacijos srityse;

12. pabrėžia, jog kompensacija neturėtų būti apskaičiuojama tik remiantis ekonominiais ir 
finansiniais kriterijais, apskaičiuojant ją taip pat reikėtų atsižvelgti į socialinius kriterijus;

13. laukia Monti-Kroes paketo įvertinimo rezultatų, kurie parodys, ar reikia tolesnių 
pakeitimų.
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