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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų ateities
(2009/2222(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 2 straipsnį ir 3 straipsnio 2 dalį, ir į 
Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 9, 14, 106, 151 straipsnius, 153 
straipsnio 1 dalies j ir k punktus, 159, 160 ir 161 straipsnius, ir prie jos pridėtą Protokolą 
Nr. 26 ,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 36 straipsnį1,

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų2,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
Nr. 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, ypač į jos 1 straipsnio 3 dalį3,

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1098/2008/EB dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.)4,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Lisabonos strategijos įgyvendinimas. Visuotinės 
svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje“ (COM(2006) 177 galutinis) ir į lydimąjį 
Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų Europos 
Sąjungoje (SEC(2006) 0516),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Bendrus interesus tenkinančios paslaugos, 
įskaitant bendrus interesus tenkinančias socialines paslaugas. Naujas Europos 
įsipareigojimas“ (COM(2007) 0725),

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinius dokumentus „Dažnai užduodami klausimai, 
susiję su 2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimu dėl EB sutarties 86 straipsnio 
2 dalies taikymo valstybės pagalbai kompensacijos už viešąją paslaugą forma tam tikroms 
įmonėms, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, ir Bendrijos 
bendrųjų nuostatų dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma“ 
(SEC(2007)1516) ir „Dažnai užduodami klausimai, susiję su viešųjų pirkimų taisyklių 
taikymu perkant visuotinės svarbos socialines paslaugas“ (SEC(2007)1514),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020) ir į jos 2010 m. birželio 16 d. 
sprendimą dėl šio komunikato5,

                                               
1 OL C 303, 2007 12 14, p. 1.
2 OL L 315, 2007 12 3.
3 OL L 376, 2006 12 27, p. 36–68.
4 OL L 298, 2008 11 07, p. 20–29.
5 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0223.
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– atsižvelgdamas į Komisijos pirmąją dvimetę ataskaitą dėl visuotinės svarbos socialinių 
paslaugų (SEC(2008) 2179) ir antrąją dvimetę ataskaitą dėl visuotinės svarbos socialinių 
paslaugų (SEC(2010) 1284)1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas. Siekiant 
labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos“ (COM(2010) 0608),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Geriau veikiančios bendrosios paslaugų rinkos 
kūrimas remiantis Paslaugų direktyvos abipusio vertinimo proceso rezultatais“ 
(COM(2011) 0020) ir lydimąjį Komisijos tarnybų darbinį dokumentą (SEC(2011) 0102) 
dėl abipusio Paslaugų direktyvos vertinimo proceso, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Metinė augimo apžvalga. Visapusiško ES atsako 
į krizę spartinimas“ (COM(2011) 0011 galutinis),

– atsižvelgdamas į Komisijos nario L. Andoro pareiškimą dėl socialinių Lisabonos sutarties 
nuostatų2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 9 d. M. Monti ataskaitą „Nauja strategija bendrajai 
rinkai: tarnaujant Europos ekonomikai ir visuomenei“3,

– atsižvelgdamas į 2008 m. Socialinės apsaugos komiteto parengtą Bendrijos taisyklių 
taikymo visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms ataskaitą4,

– atsižvelgdamas į 2010 m. Socialinės apsaugos komiteto parengtą ataskaitą „Neprivaloma 
Europos socialinių paslaugų programa“5,

– atsižvelgdamas į 2010 m. Socialinės apsaugos komiteto parengtą Bendrą socialinės 
apsaugos ir socialinės įtraukties ataskaitą6,

– atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo mėn. Lisabonoje, 2008 m. spalio mėn. Paryžiuje ir 
2010 m. spalio mėn. Briuselyje vykusių forumų visuotinės svarbos socialinių paslaugų 
klausimais išvadas ir rekomendacijas7,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16–17 d., 2009 m. liepos 8–9 d. ir  2010 m. gruodžio 
6–7 d. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos (EPSCO) 

                                               
1 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridėtas prie dokumento COM(2008) 0418 „Dvimetė ataskaita dėl 
visuotinės svarbos socialinių paslaugų“.
2 Diskusijos plenarinėje sesijoje, 2010 m. spalio 6 d., Briuselis, 13 punktas, Socialinės Lisabonos sutarties 
nuostatos (diskusijos), Komisijos nario Laszlo Andoro pareiškimas.
3 Profesoriaus Mario Monti ataskaita Europos Komisijos pirmininkui, 2010 m. gegužės 9 d.
4 ES Taryba, 16062/08, ADD1, 2008 m. lapkričio 20 d.
5 SPC/2010/10/8 galutinis.
6 ES Taryba, 6500/10, 2010 m. vasario 15 d.
7 1-asis forumas visuotinės svarbos socialinių paslaugų klausimais, 2007 m. rugsėjo 17 d., Lisabona, 

Portugalijos pirmininkavimas;
  2-asis forumas visuotinės svarbos socialinių paslaugų klausimais, 2008 m. spalio 28–29 d., Prancūzijos 

pirmininkavimas;
  3-iasis forumas visuotinės svarbos socialinių paslaugų klausimais, spalio 26–27 d., Briuselis, Belgijos 
pirmininkavimas;
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susitikimų išvadas1,

– atsižvelgdamas į šiuos Europos Teisingumo Teismo (ETT) sprendimus:
– 2007 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje C-295/05 Tragsa,
– 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimą byloje C-532/03, Komisija prieš Airiją (Airijos 

skubaus vežimo greitosios pagalbos automobiliu paslaugos),
– 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimą byloje C-324/07 Coditel Brabant,
– 2009 m. birželio 9 d. sprendimą byloje C-480/06 Komisija prieš Vokietiją (Stadtwerke 

Hamburg),
– 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimą byloje C-206/09 Eurawasser,
– 2009 m. spalio 9 d. sprendimą byloje C-573/07 Sea s.r.l.,
– 2009 m. spalio 15 d. sprendimą byloje C-196/08 Acoset,
– 2009 m. spalio 15 d. sprendimą byloje C-275/06 Komisija prieš Vokietiją (Datenzentrale 

Baden-Württemberg),
– 2010 m. kovo 25 d. sprendimą byloje C-451/08 Helmut Müller,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 6 d. Regionų komiteto nuomonę dėl Komisijos 
komunikato „Lisabonos strategijos įgyvendinimas. Visuotinės svarbos socialinės 
paslaugos Europos Sąjungoje“2,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją dėl Europos ateities socialinio 
modelio3,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl Komisijos Baltosios knygos 
dėl visuotinės svarbos paslaugų4,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl visuotinės svarbos socialinių 
paslaugų Europos Sąjungoje5,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. spalio 9 d. rezoliuciją dėl socialinės įtraukties ir kovos su 
skurdu, įskaitant vaikų skurdą, ES skatinimo6,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 19 d. rezoliuciją dėl socialinės ekonomikos7,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. gegužės 6 d. rezoliuciją dėl iš darbo rinkos išstumtų 

                                               
1 ES Tarybos pranešimas spaudai (Press 358), 2916-asis Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų 
reikalų tarybos susitikimas, 2008 m. gruodžio 16–17 d., Briuselis
ES Tarybos pranešimas spaudai, 9721/2/09 REV2 (Press 142), 2947-asis Užimtumo, socialinės politikos, 
sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos susitikimas, 2009 m. birželio 8–9 d., Liuksemburgas.
ES Tarybos pranešimas spaudai, 17323/1/10 REV (Press 331PR CO 43), 3053-iasis Užimtumo, socialinės 
politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos susitikimas, 2010 m. gruodžio 6–7 d., Briuselis, Visuotinės 
svarbos socialinės paslaugos, p. 18.
2 Nuomonė CdR 181/2006 galutinis dėl COM(2006)0177.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0340.
4 Priimti tekstai, T6-0380/2006.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0070.
6 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0467.
7 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0062.



PE438.251v02-00 6/14 PR\859444LT.doc

LT

asmenų aktyvios įtraukties1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl naujovių viešųjų pirkimų 
sistemoje2,

– atsižvelgdamas į 2003 ir 2007 m. Eurofound gyvenimo kokybės tyrimus3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Regioninės 
plėtros komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7–0000/2011),

A. kadangi Sutartyse patvirtinami valstybių narių tikslai nuolat gerinti gyvenimo ir darbo 
sąlygas ir ES tikslas – jos žmonių gerovė, kurių siekiama tvaria Europos plėtra, pagrįsta 
subalansuotu ekonomikos augimu, konkurencinga socialinės rinkos ekonomika, kuria 
siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, bei aukšto lygio aplinkos apsaugos ir 
aplinkos būklės gerinimu, kova su socialine atskirtimi ir diskriminacija, socialinio 
teisingumo ir apsaugos skatinimu, moterų ir vyrų lygybe, kartų solidarumu ir vaiko teisių 
apsauga,

B. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnyje ir prie jos pridėtame 
Protokole Nr. 26 aiškiai kalbama apie visuotinės svarbos paslaugas (VSP), apimančias 
visuotinės svarbos socialines paslaugas (VSSP) – tiek ekonomines, tiek neekonomines; ir 
kadangi patvirtinta, kad nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos atlieka 
esminį vaidmenį ir turi didelę veiksmų laisvę teikiant, užsakant ir organizuojant 
ekonomines visuotinės svarbos paslaugas (EVSP) ir kad Sutartys neturi įtakos valstybėms 
narėms teikiant, užsakant ir organizuojant neekonomines visuotinės svarbos paslaugas 
(NEVSP),

C. kadangi visuotinai prieinamų, aukštos kokybės, pasiekiamų ir įperkamų VSSP teikimas 
dėl to gali būti laikomas esminiu Europos socialinio modelio ramsčiu ir geros gyvenimo 
kokybės bei ekonominių ES tikslų siekimo pagrindu,

D. kadangi Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 3 dalyje 
nustatomas vietos lygmens subsidiarumas, formaliai pripažįstama regioninė ir vietos 
savivalda ir jai suteikiamas svarbesnis vaidmuo,

1. mano, kad VSSP ir jų gavėjai, be įprastų VSP savybių, turi daug specialių savybių. Be 
sveikatos paslaugų, VSSP apima tiek įstatymų nustatytas, tiek papildomas visuotinai 
prieinamas paslaugas, kurios teikiamos tiesiogiai asmeniui ir atlieka prevencinį bei 
socialinės sanglaudos ir įtraukties vaidmenį bei padeda įgyvendinti pagrindines socialines 
teises;

2. pabrėžia, kad VSSP turi būti visuotinai prieinamos ir nepriklausyti nuo asmens turto ar 
                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0371.
2 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0173.
3 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.
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pajamų, taip pat jos nėra skirtos vien tik pažeidžiamiems vartotojams;

3. palaiko M. Monti ataskaitoje pateikiamą rekomendaciją, kad plačiajuostis internetas ir 
bankininkystės paslaugos turi būti naujosios universaliosios paslaugos ir jas reikia 
pripažinti ES teisės aktuose;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad VSSP daug ekonomiškai prisideda prie darbo vietų, 
ekonominės veiklos ir perkamosios galios – Komisijos antrojoje dvimetėje ataskaitoje 
nurodoma, kad sveikatos ir socialinių paslaugų sektorius sudaro 5 proc. ekonominio 
pajėgumo, jame dirba 21,4 mln. žmonių, taip pat kad mažosios ir vidutinės įmonės yra 
ypač priklausomos nuo aukštos kokybės VSSP;

5. pabrėžia, kad vietos valdžios institucijos atlieka esminį vaidmenį apibrėžiant, 
finansuojant, teikiant ir priskiriant VSSP – vertinama, kad vietos ir regioninės valdžios 
sektorius vertas 15,9 proc. 27 ES valstybių narių BVP, kur vien vietos valdžia sudaro 
12,9 proc., o jos socialinės apsaugos išlaidos – 3 proc. (378,1 mlrd. EUR);

6. pabrėžia, kad pagrindinis VSSP tikslas – siekti socialinės politikos tikslų ir įgyvendinti 
socialines asmenų ir grupių teises ir kad VSSP dažnai yra neatsiejamos nuo socialinės 
apsaugos sistemų; pažymi, kad Eurofound gyvenimo kokybės tyrimai1 patvirtino, kad 
vienas svarbiausių būdų gerinti piliečių gyvenimo kokybę, užtikrinti visišką įtrauktį į 
visuomenę ir socialinę bei teritorinę sanglaudą yra VSP, įskaitant VSSP, teikimas ir 
plėtra;

7. mano, kad patirtis parodė, kad komercinių VSSP teikėjų tikslas gauti kuo didesnį pelną 
neatitinka VSSP principų ir tikslų;

8. pabrėžia, kad nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms, teikiančioms VSSP ar 
įpareigojančioms jas teikti, reikia aiškaus teisinio jų paslaugų ir išlaidų pagrindo ir kad 
nors Komisijos įkurta informacijos ir aiškinimo tarnyba yra labai svarbi, jos nepakanka ir 
ji neapsaugo VSSP teikėjų nuo teisinių iššūkių;

9. mano, kad tai, jog tikimasi, kad Teisingumo Teismas ir toliau nagrinės bylas klausimais, 
kurie turi būti paaiškinti teisės aktuose, nėra nei veiksminga, nei demokratiškai priimtina;

10. pabrėžia, kad VSSP yra Europos ateičiai būtina investicija ir kad jos patiria didžiulį 
spaudimą dėl ekonomikos ir bankų krizių bei griežtų vyriausybių taupymo programų, dėl 
kurių šių paslaugų poreikis dar labiau išauga;

11. mano, kad laikantis solidarumo principo ir siekiant stiprinti Europos Sąjungą reikia, kad 
krizė ir jos metu didėjančio nedarbo bei skurdo problemos būtų sprendžiamos gerokai 
didinant ES biudžetą, stiprinant struktūrinius fondus, ypač Europos socialinį fondą, ir 
kuriant naują Europos skolų agentūrą;

                                               
1 Eurofound gyvenimo kokybės tyrimai: 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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12. mano, kad norint teikti kokybiškas VSSP valstybių narių vyriausybės turi užtikrinti 
finansines VSSP programas, kuriomis būtų garantuotas paslaugų teikimo tęstinumas ir 
stabilus jų finansavimas, taip pat tinkamos šias paslaugas teikiančių subjektų pajamos ir 
darbo sąlygos bei mokymas;

13. mano, kad, norėdamos ir toliau teikti kokybiškas VSSP, valstybės narės turi rasti naujų 
pajamų šaltinių, pvz., finansinių sandorių mokesčiai;

14. mano, kad Europoje bendrai sutariama, jog VSSP būtinos mūsų žmonių gerovei ir 
veiksmingai ekonomikai, tačiau nėra susitarimo Komisijoje ir Taryboje ar tarp šių 
institucijų dėl nurodytų praktinių priemonių VSSP teikimo ir plėtros kliūtims įveikti 
įgyvendinimo;

15. pabrėžia, kad valstybės narės ir vietos valdžios institucijos turi galėti pačios spręsti, kaip 
finansuoti ir teikti VSSP – tiek teikiant jas tiesiogiai, tiek kitaip, naudojant visas galimas 
priemones, kurios padėtų užtikrinti, kad ES socialinių tikslų nesilpnintų bendrosios rinkos 
taisyklės, tačiau kartu palaikant aplinką, kurioje būtų skatinama teikiamų paslaugų 
kokybė, prieinamumas ir veiksmingumas;

16. ragina priimti ES teisės aktus, pagal kuriuos savidraudos draugijos, asociacijos ir fondai 
galėtų veikti tarpvalstybiniu pagrindu;

17. ragina paaiškinti pagrindinius valstybės pagalbos kontrolės principus ir peržiūrėti viešųjų 
paslaugų įsipareigojimų kompensavimo apskaičiavimo kriterijus;

18. ragina išplėsti 2005 m. M. Monti ir N. Kroes atsakymą į Altmark bylą, siekiant 
supaprastinti taisykles, lanksčiau jas taikyti ir išplėsti leidžiančias nuo jų nukrypti 
nuostatas; de minimis riba turi būti padidinta mažiausiai iki 500 000 EUR per trejų metų 
ciklą;

19. ragina pertvarkyti ekonominių ir neekonominių VSSP skirstymo kriterijus, remiantis 
dabartiniais ES teisės aktais;

20. pabrėžia, kad reikia supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras ir lanksčiau jas taikyti, kad 
būtų galima įvykdyti viešųjų paslaugų įsipareigojimus;

21. ragina Komisiją oficialiai pripažinti kitas teikėjų atrankos priemones, pvz., vidaus ir 
paslaugų koncesijos metodus, ir aiškiai taikyti vienodas vertes visiems VSSP sutarčių 
sudarymo ir finansavimo variantams; ragina išplėsti vidaus metodą ir įtraukti paslaugų 
teikėjus, kurie atitinka konkrečius visuotinės svarbos kriterijus;

22. palaiko norminį praktinio vidaus konkurso VSSP teikti varianto įtvirtinimą, pagrįstą 
peržiūrėto Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto 
viešųjų paslaugų modeliu, kuriuo būtų nustatyta, kad bet kuri kompetentinga vietos 
valdžios institucija galėtų nuspręsti paslaugas teikti pati arba nuspręsti paskirti viešųjų 
paslaugų sutartis teisiškai atskiram subjektui, kurį kompetentinga vietos valdžios 
institucija kontroliuoja panašiai kaip ir savo pačios departamentus;

23. mano, kad vietos valdžios institucijos turi įsitraukti į nepertraukiamą iš apačios 
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inicijuojamą viešųjų pirkimų taisyklių pertvarkos procesą, siekiant išvengti taisyklių ir 
realių organizavimo būdų neatitikties;

24. ragina iš naujo apibrėžti„ekonomiškai palankiausio pasiūlymo“ sąvoką, kad nacionaliniai 
ir vietos socialiniai ir kokybiniai VSSP teikimo kriterijai taptų privalomu viešųjų pirkimų 
sutarčių, įskaitant subrangos sutartis, reikalavimu;

25. pabrėžia, kad reikia nedelsiant spręsti VSSP teikėjų nurodytas problemas;

26. ragina priimti pertvarkos programą, kuri apimtų teisės aktų pritaikymą ir išaiškinimą 
Europos lygmeniu siekiant remti VSSP ypatumus;

27. mano, kad Socialinės apsaugos komitetas svariai prisidėjo prie VSSP suvokimo ir 
vaidmens, tačiau šis indėlis nepakankamai reprezentatyvus ir nepakankamai skaidrus, kad 
juo būtų galima grįsti pertvarkos programą;

28. siūlo sudaryti atvirą, lanksčią ir skaidrią aukšto lygio daugiašalę darbo grupę, iš pradžių 
suteikiant jai dvejų metų įgaliojimus, ir taip siekti įgyvendinti šioje ataskaitoje ir 3-iojo 
forumo rekomendacijose, Komisijos antrojoje dvimetėje ataskaitoje ir Socialinės apsaugos 
komiteto ataskaitose, taip pat visuose kituose susijusiuose pasiūlymuose nustatytas 
politikos iniciatyvas; inicijuoti išsamią visų taisyklių, ypač valstybės pagalbos ir viešųjų 
pirkimų taisyklių, turinčių įtakos VSSP, peržiūrą ir įvertinti, kaip jas reikėtų pakeisti, kad 
būtų išlaikoma ir remiama valstybių narių atsakomybė apibrėžiant ir teikiant VSSP, 
atsižvelgiant į dabartinę Komisijos atliktą taisyklių peržiūrą;

29. mano, kad pasiūlytos darbo grupės įgaliojimai turėtų apimti naujovių, tokių kaip VSSP 
Europos išteklių centro, valstybių narių VSSP registro, bandomosios pagyvenusių asmenų 
priežiūros programos ir veiksmų programų, pagrįstų neprivaloma Europos socialinių 
paslaugų programa, svarstymą;

30. ragina 4-ajame Europos VSSP forume, kurį organizuoja Parlamento Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetas, tęsti 2007 m. J. H. Ferreiros pranešimo iniciatyvą ir apžvelgti 
pertvarkos pažangą; ir darbo grupę pateikti pažangos ataskaitą 4-ajam forumui, užtikrinant
šiam forumui tęstinumą, kryptį ir svarbą;

31. ragina Komisijos Socialinių reikalų GD vadovauti darbo grupei; grupėje dalyvauti 
Konkurencijos GD, Bendrosios rinkos GD, Aplinkos GD ir Sveikatos ir vartotojų reikalų 
GD, Europos socialinių reikalų tarybai (EPSCO), socialiniams partneriams ir 
visuomeninėms organizacijoms, veikiančioms VSSP srityje; atsižvelgiant į demokratinius 
įgaliojimus, tiek Parlamentą, tiek Regionų komitetą centralizuotai dalyvauti darbo 
grupėje; ir atstovauti socialinės ekonomikos įmonėms ir suinteresuotiesiems subjektams, 
įskaitant savanoriškas asociacijas, taip pat vietos valdžios institucijoms;

32. pritaria neprivalomai kokybės programai, tačiau laikosi nuomonės, kad principų taikymą 
reikia stebėti, taikant pasiūlytus kokybės kriterijus, ir kad suinteresuotieji subjektai turi 
būti įtraukti į procesą;

33. ragina valstybes nares pasitelkti neprivalomą kokybės programą kokybės akreditacijos ir 
stebėjimo sistemose ir neprivalomos kokybės programos įgyvendinimą vertinti 



PE438.251v02-00 10/14 PR\859444LT.doc

LT

atsižvelgiant į Pagrindinių teisių chartiją ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
pridėtą Protokolą Nr. 26;

34. pabrėžia, kad, norint teikti aukštos kokybės socialines paslaugas, būtinos tinkamos, 
stabilios darbo sąlygos ir kokybiškas mokymas;

35. mano, kad neprivalomos kokybės programos principai turėtų būti pasitelkiami 
privalomiems kokybės kriterijams, taikomiems peržiūrėtose viešųjų pirkimų taisyklėse, 
nustatyti;

36. siūlo imtis priemonių dėl neprivalomose kokybės taisyklėse neminimo finansavimo ir 
paslaugų teikėjo statuso;

37. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir šalių 
kandidačių vyriausybėms bei parlamentams ir Regionų komitetui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Nuo tada, kai 2007 m. Joel Hasse Ferreira pateikė pranešimą dėl visuotinės svarbos socialinių 
paslaugų (VSSP), pasaulis pasikeitė. Pirmiausia tų metų pabaigoje žlugo silpno reguliavimo 
ekonomikos modelis, kurį daug metų kruopščiai rėmė Komisija ir Taryba. Antra, ir labiau 
teigiama, Lisabonos sutartis suteikė naują reglamentavimo ir politinę aplinką VSSP remti ir 
plėtoti. VSSP yra esminiai mūsų visuomenės socialiniai ir ekonominiai ramsčiai. Reikia rasti 
priemonių jiems tinkamai finansuoti. Šiame pranešime nurodomos galimybės pažangiai ir 
ryžtingai spręsti VSSP teikėjų ir vartotojų problemas. Ypač svarbu įsteigti tam skirtą ir iš 
apačios inicijuojamą visus suinteresuotuosius subjektus apimančią instituciją, kuri nustatytų ir 
įgyvendintų reikiamą pertvarką.

Ekonomikos krizė
Krizė pareikalavo didžiulių ekonominių ir socialinių išlaidų, įskaitant ekonomikos sąstingį, 
stipriai padidėjusį nedarbą ir skurdą. Kai kurių valstybių narių skolos ir biudžeto deficitas 
pasiekė kritinį lygį socializuojant privačių bankų skolas. Dėl šios padėties daromo spaudimo 
biudžetui kyla didelė VSSP finansavimo įtampa ir ji prisideda prie tokių paslaugų teikėjų 
patiriamo spaudimo, kylančio dėl neoliberalaus ekonomikos modelio, kuriame tokios 
paslaugos laikomos nebūtinomis papildomomis paslaugomis. Tokia padėtis padidino ilgalaikį 
VSSP teikėjų ir vartotojų susirūpinimą dėl Komisijai aiškinant Sutartis nustatytų VSSP 
finansavimo ir teikimo apribojimų.

Dabar Taryba ir Komisija laikosi politikos pabrėžti valstybės finansų konsolidavimą – atkurti 
Stabilumo ir augimo pakto skolos ir biudžeto deficito kriterijus, nepaisant to, kad krizė 
parodė, jog Stabilumo ir augimo pakto, kaip ekonominės būklės mato, pobūdis yra visiškai 
netinkamas. Diskutuojant, kaip išspręsti šias problemas, taip pat svarstoma, kaip apsaugoti 
Europos socialinį modelį nuo visiško žlugimo. Aklai laikantis ideologinės darbotvarkės 
pamiršta ieškoti kiekvienai valstybei narei tinkamo VSP išlaidų, mokesčių ir tvaraus šalių 
ekonomikos augimo skatinimo derinio, kuriuo būtų galima per pagrįstą laiką sumažinti skolas 
ir deficitą iki priimtino lygio. Kol kas stipriai ignoruojamas kritinis VSSP vaidmuo, kurį jos 
gali atlikti šiuo metu – tiek kaip socialinė apsauga, tiek kaip augimo skatinimo priemonė.

Lisabonos sutartis
Tačiau protingai naudojant naują reglamentavimo ir politinį Lisabonos sutarties potencialą, 
galima būtų atnaujinti šią esminę sudedamąją mūsų Europos socialinio modelio dalį. Atsakas į 
krizę galėtų būti galimybė atnaujinti politinius įsipareigojimus visuotinių VSSP socialinio ir 
ekonominio vaidmens atžvilgiu.

Naujosios Sutarties nuostatos (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 3 straipsnio 3 dalis ir 
9 straipsnis) leidžia kurti šiuolaikinę socialinę rinkos ekonomiką. Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 14 straipsnyje pripažįstama, kad visuotinės ekonominės svarbos paslaugos 
(VESP) yra neatsiejama Europos socialinio modelio dalis. Protokole Nr. 26 aiškiai nurodoma 
valstybių narių atsakomybė teikiant tokias paslaugas, o Europos pagrindinių teisių chartijoje 
pripažįstama piliečių teisė gauti VESP.

Šiame pranešime nurodomos galimybės pažangiai ir ryžtingai spręsti VSSP teikėjų ir 
vartotojų problemas. Jame nurodomi teisės aktai ir politikos kryptis, kurie galėtų būti 
plėtojami, siekiant užtikrinti, kad visuotinės svarbos socialinės paslaugos (VSSP) – tiek 
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ekonominės, tiek neekonominės, galėtų atlikti įprastinį vaidmenį, kartu padėtų įveikti krizę ir 
prisidėtų prie 2020 m. socialinės ir ekonomikos strategijos, kurią 2010 m. gruodžio mėn. 
pripažino Europos socialinių reikalų taryba, siekimo.

Socialinis VSSP vaidmuo
Visuotinės svarbos socialinės paslaugos (VSSP) yra visuotinės svarbos paslaugų (VSP) dalis 
ir vyraujančiuose aiškinimuose kartais netinkamai priskiriamos prie ekonominių paslaugų. 
VSSP ir jų vartotojai, be įprastinių VSP savybių, turi daug specifinių savybių. Be sveikatos 
paslaugų, VSSP apima tiek oficialias, tiek papildomas visuotinai prieinamas paslaugas, kurios 
teikiamos tiesiogiai asmeniui ir atlieka prevencinį bei socialinės sanglaudos ir įtraukties 
vaidmenį bei padeda įgyvendinti pagrindines socialines teises.

Teikiant aukštos kokybės visuotines paslaugas, pvz., sveikatos priežiūros, švietimo ir vaikų 
priežiūros, ir svarbias komunikacijų paslaugas, pvz., transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų, užtikrinama sveika, aktyvi, darni ir įtrauki visuomenė, taip pat jos svarbios 
užtikrinant aukštesnį dalyvavimo darbo rinkoje lygį ir kuriant konkurencingą socialinę rinkos 
ekonomiką.

Ekonominis VSSP vaidmuo
VSPP, kaip visuma, ekonomiškai daug prisideda prie darbo vietų, ekonominės veiklos ir 
perkamosios galios.  Komisijos antrojoje dvimetėje ataskaitoje dėl VSSP nurodoma, kad 
sveikatos ir socialinės paslaugos sudaro 5 proc. ekonominio pajėgumo, šiame sektoriuje dirba 
21,4 mln. žmonių. 

Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP)1 vertinimais, tiesioginis ES 
visuotinės svarbos paslaugų (VSP) teikėjų indėlis į ES BVP sudaro 26 proc. 
(2 412 mlrd. EUR), sektoriuje dirba 64 mln. žmonių, trečdalis jų dirba sveikatos priežiūros ir 
socialinių paslaugų srityje.

Eurofound gyvenimo kokybės tyrimais2 nustatė, kad vienas svarbiausių būdų piliečių 
gyvenimo kokybei gerinti, įskaitant visišką jų įtrauktį į visuomenę, ir socialinei bei teritorinei 
sanglaudai įgyvendinti yra VSP/VSSP teikimas ir plėtra, nesvarbu, kas jas teikia – valstybės 
departamentai ir agentūros, vietos valdžios institucijos ar socialinės ekonomikos įmonės ir 
veikėjai, pvz., savidraudos draugijos, kooperatyvai ar savanoriškos organizacijos.

Finansavimas
Bendrijos teisyne nustatytas solidarumas, gerokai padidintas ES biudžetas silpnesnių šalių 
ekonomikai gelbėti, didesnis Europos investicijų banko vaidmuo ir Europos skolų agentūra 
skolos išlaidoms stabilizuoti užtikrintų greitesnį Europos Sąjungos atsigavimą ir stiprėjimą 
laikotarpiu, kai ES silpnina vis stiprėjančios išcentrinės jėgos. Iš visoje Europoje taikomo ne 
didesnio kaip 0,5 proc. finansinių sandorių mokesčio, dėl kurio susitarta P. Berès pranešime, 
būtų surenkama 200 mlrd. EUR per metus.

INICIATYVA PRADĖTI PERTVARKĄ
                                               
1 CEEP: visuomeninių paslaugų žemėlapių sudarymas 
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
2 Eurofound gyvenimo kokybės tyrimai: http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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Valdžios institucijoms, dalyvaujančioms teikiant ar įpareigojant teikti VSSP, reikia aiškaus 
teisinio pagrindo, kuriuo jos galėtų grįsti savo paslaugas ir išlaidas. Teikėjams labai svarbi 
Komisijos įkurta informacijos ir aiškinimo tarnyba bus kviečiama tobulinti šias paslaugas. 
Tačiau Komisijos paaiškinimai nepašalina teisinio netikrumo. Teisingumo Teismas susiduria 
su užduotimi priimti sprendimus tais klausimais, kurie turėtų būti išaiškinti teisės aktuose. Tai
nepatenkinama nei demokratijos, nei veiksmingo sprendimų priėmimo požiūriu.
Savanoriškos ir socialinės ekonomikos įmonės, kurios neturi daug išteklių ar valdymo 
struktūrų ir teikia VSSP, gali tapti nemokios dėl biurokratinių viešųjų pirkimų ir valstybės 
pagalbos taisyklių reikalavimų naštos. Tai riboja jų pajėgumą ir vietos valdžios institucijų 
norą naudotis tokių organizacijų paslaugomis ar išbandyti naujoviškas paslaugas.

Iššūkis – apibrėžti ir suteikti saugų ir lankstų VSSP pagrindą, naudojantis visomis 
prieinamomis priemonėmis, užtikrinti, kad komercinių įmonių reglamentavimo taisyklėmis 
būtų remiami socialiniai ES tikslai, o ne jiems kliudoma. 

Pranešėjo nuomone, į pertvarkos paketą turi įeiti VSEP1 reglamentavimo programa, sudaryta 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 14 straipsnį visuotinės svarbos paslaugoms 
apibrėžti, ir turi būti nustatytos bendrosios rinkos taisyklių ribos. Reglamente galėtų būti 
išskiriamos ekonominės ir neekonominės VSP, sutelkiami ir išaiškinami bendri sėkmingo šių 
paslaugų veikimo principai ir sąlygos. Tačiau dėl politinės Tarybos ir Komisijos sudėties 
mažai tikėtina, kad toks teisės aktas artimiausiu metu bus priimtas, o sprendimų reikia dabar.

Šiame pranešime bendraisiais bruožais apibūdinama pertvarkos programa, kuria sprendžiami 
viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos taisyklių teikiant VSSP sudaryti sunkumai ir kitos 
problemos, teikiami pasiūlymai siekti lankstaus nacionalinių ir vietos valdžios institucijų 
požiūrio į VSSP finansavimą ir priskyrimą, taip pat ir į vidaus paslaugas. Be kita ko,
pertvarka turėtų apimti socialinės ekonomikos įmonių bei veikėjų ir savanoriškų organizacijų 
vaidmenį teikiant VSSP; apibrėžti privalomą nacionalinių ir vietos socialinių ir kokybės 
kriterijų, nustatytų viešųjų pirkimų sutartyse, laikymąsi, įskaitant atvejus, kai naudojamasi 
subrangovų paslaugomis; spręsti melagingos savisamdos teikiant VSSP problemą; ES statutą, 
kuris leistų savidraudos draugijoms veikti tarpvalstybiniu pagrindu.

Daugiašalė darbo grupė
Svarbiausia, ambicingoje VSSP pertvarkos programoje reikia oficialaus pagrindo būtinoms 
pertvarkoms įgyvendinti. Šiame pranešime siūloma steigti aukšto lygio daugiašalę darbo 
grupę, kuri palaikoma 3-iojo dvimečio forumo VSSP klausimais rekomendacijose. Darbo 
grupė būtų įgaliota siekti bendro sutarimo dėl įvairių pasiūlymų, įskaitant Europos 
Parlamento, Komisijos, Socialinės apsaugos komiteto, socialinių partnerių ir teikėjų bei 
vartotojų atstovų pasiūlymus. Grupė turėtų nustatyti politiką ir teisinį suderinimą, kurio reikia 
norint pasiekti aukštus kokybės standartus ir teisinį tikrumą, būtiną norint visiškai įgyvendinti 
socialinį ir ekonominį vaidmenį, kurį VSSP gali atlikti Europos visuomenėje. Grupės nariai 
būtų pirmiau nurodytos organizacijos, o jai vadovautų Socialinių reikalų GD; Konkurencijos
GD, Bendrosios rinkos GD, Aplinkos GD ir Sveikatos ir vartotojų reikalų GD taip pat būtų 
šios grupės nariai. Iš pradžių įgaliojimai grupei būtų suteikti dvejiems metams, siekiant 
sudaryti pažangos ataskaitą 4-ajam dvimečiam forumui VSSP klausimais – tai taip pat 
siūloma šiame pranešime. 

                                               
1 Socialistų ir demokratų frakcijos VSEP reglamento projektas:  proinsias.derossa@europarl.europa.eu.
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Papildoma mintis, kurią turėtų apsvarstyti siūloma darbo grupė, kilo iš UNIOPSS1, kuris 
pasiūlė Europos VSSP išteklių centrą. Tai galėtų būti valstybių narių, Komisijos ir pilietinės 
visuomenės techninės atskaitos taškas ES lygmeniu.  Šis centras galėtų skatinti veiksmingą 
Europos teisinę sistemą, lengvinti investavimą, padėti keistis geriausia patirtimi, rinkti 
statistiką ir organizuoti lyginamuosius tyrimus. Jis galėtų konsultuoti bet kokiais su VSSP 
susijusių teisinių iniciatyvų klausimais. M. M. Monti ataskaitoje „Bendrosios rinkos 
sukūrimas“ (2010 m.) teigiama, kad VSP atlieka svarbų ekonominį ir socialinį vaidmenį, ir 
daroma išvada, kad reikia naujos visuotinės teisės į plačiajuostę prieigą ir į bankininkystės 
paslaugas. Taigi ir esami rūpesčiai dėl bendrosios rinkos teisės aktų poveikio VSSP turi būti 
sprendžiama teisės aktais. 

Neprivalomi Europos kokybės standartai
Galimybė gauti aukštos kokybės VSSP yra piliečio teisė. Šiuo klausimu jau atlikta nemažai 
darbo, įskaitant pilietinės visuomenės darbą, ir mes jau priartėjome prie neprivalomos 
Europos kokybės programos priėmimo. Tačiau šioje programoje yra spragų, kurias siekta 
aptarti šiame pranešime. Kokybė neįmanoma be šių dalykų: pagarbos žmogaus orumui ir 
pagrindinėms teisėms; dalyvaujamųjų paslaugų; galimybės vartotojams patiems priimti 
sprendimus; visa apimančio požiūrio ir tęstinumo; bendradarbiavimo su bendruomenėmis ir 
kitais veikėjais; įgudusių specialistų, dirbančių tinkamomis įdarbinimo ir darbo sąlygomis; 
skaidraus valdymo ir atskaitomybės. 

Išvada
Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacija (EPSU) ir Europos profesinių 
sąjungų konfederacija (ETUC), tokie paslaugų teikėjai kaip CEEP, daug vietos valdžios 
institucijoms atstovaujančių organizacijų ir piliečių draugijoms atstovaujančių organizacijų, 
pvz., Solidar, Europos socialinis tinklas, Socialinė platforma, REVES, BAGFW, AIM, 
MEPLF, Eurodiaconia, CEDAG, REIF ir Eurocities, yra pateikę daug kitų pasiūlymų. Aš 
kruopščiai apsvarsčiau visus šiuos požiūrius. Visi jie pateikti remiantis patirtimi ir nusipelno 
aktyvaus ir rimto svarstymo konstruktyviu ir vientisu būdu, pvz., siūlomoje darbo grupėje.

Teikėjų ir vartotojų nurodytas problemas reikia spręsti skubiai, o dabartinės ekonomikos ir 
nedarbo krizės sąlygomis mūsų piliečiams labiau nei kada nors anksčiau reikia galimybės 
gauti aukštos kokybės visuotinės svarbos socialinių paslaugų, o mūsų šalių ekonomikai ir 
mūsų visuomenei reikia naudos, kurią gali duoti tokios paslaugos. 

                                               
1 UNIOPSS: http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf.


