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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad visuotinės svarbos socialinės paslaugos visapusiškai padeda įgyvendinti ES 
sutarties 3 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 ir 14 straipsniuose 
nurodytus principus, ypač tuos, kurie susiję su labai konkurencingos socialinės rinkos 
ekonomikos plėtra ir su Sąjungos ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos 
skatinimu; 

2. taigi pabrėžia, kad svarbu stiprinti bendros rinkos socialinį aspektą ir geriau atsižvelgti į 
visuotinės svarbos socialinių paslaugų ypatumus, pirmenybę teikiant pragmatiniam 
požiūriui, kurio laikantis daugiausia dėmesio būtų skiriama šių paslaugų prieinamumui, 
visuotinumui, sąžiningumui, kokybei ir veiksmingumui; 

3. primena, kad Europoje esama įvairių viešųjų paslaugų modelių ir kad svarstant galimybes, 
kaip Europos lygmens, regioninės ir nacionalinės bei vietinės pakopų ryšį padaryti 
aiškesnį, reikėtų vadovaujantis subsidiarumo principu;

4. pakartoja, kad visuotinės svarbos socialinės paslaugos nuolat vystosi vykstant naujiems 
ekonominiams, socialiniams, instituciniams ir technologiniams pokyčiams; ragina 
Komisiją ir valstybes nares tęsti infrastruktūros modernizavimo procesą, visuotinės 
svarbos paslaugų organizavimą ir finansavimą atsižvelgiant į nuolatinius vidaus rinkos 
pokyčius ir esminius Europos piliečių poreikius;

Tinkamą dėmesį skirti visuotinės svarbos socialinių paslaugų politinei svarbai

5. mano, kad dėl šių paslaugų reikšmės Europoje, ypač ekonomikos krizės aplinkybėmis, 
Europos Sąjunga turėtų pripažinti jų svarbą; taigi ragina Komisiją išnagrinėti, ar Europos 
socialinių paslaugų stebėjimo tarnyba, jei ji būtų įsteigta, būtų tinkama priemonė kaupti iš 
įvairių valstybėse narėse esančių šaltinių gaunamą informaciją ir skatinti gerąją Europos, 
nacionalinio, regioninio ar vietos lygmenų praktiką; 

6. taip pat ragina Komisiją atnaujinti interneto svetainę „klausimai ir atsakymai“ visuotinės 
svarbos socialinių paslaugų tema ir parengti metodus, kurie būtų labiau pritaikyti viešąsias 
paslaugas tvarkančioms valdžios institucijoms ir veiklos vykdytojams ir būtų suprantami, 
tiesiogiai taikomi bei prieinami visomis oficialiomis Sąjungos kalbomis; 

7. pabrėžia Europos savanoriška socialinių paslaugų kokybės sistemos, kurią 2010 m. 
patvirtino Socialinės apsaugos komitetas, svarbą norint geriau suprasti bendras sąvokas, 
susijusias su visuotinės svarbos socialinių paslaugų kokybe; norėtų, kad būtų apibrėžtos 
bendrosios koordinavimo priemonės, kad būtų optimizuotas šios savanoriškos sistemos 
panaudojimas ir keičiamasi geriausia patirtimi, siekiant nustatyti palyginamuosius 
kokybės rodiklius;

8. ragina Komisiją toliau dėti pastangas, kad būtų nustatyti specifiniai visuotinės svarbos 
socialinių paslaugų bruožai ir rasta visiems priimtina visuotinės svarbos socialinių 
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paslaugų apibrėžtis, visapusiškai atsižvelgiant į valstybių narių atsakomybę ir išskirtinius 
bei pavienius šių paslaugų pritaikymo būdus Europoje;

Atsižvelgti į socialinių paslaugų ekonominį aspektą

9. primena visuotinės svarbos socialinių paslaugų svarbą visam Sąjungos užimtumui ir 
valstybių narių vešiesiems finansams; mano, kad atsižvelgiant į ekonomikos ir biudžeto 
krizę reikia parengti suderintą metodą, grindžiamą socialinių paslaugų tęstinumo ir 
kokybės išsaugojimu ir jų veiksmingumo gerinimu; 

10. taigi mano, kad reikia aptarti, viena vertus, kaip paaiškinti sąvokas, ypač įgaliojimo 
sąvoką, taip pat viešųjų konkursų rengimo taisyklių ir visuotinės svarbos socialinių 
paslaugų ryšį, ypač kiek tai susiję su naujais valdymo būdais, pvz., vidiniu visuotinės 
svarbos socialinių paslaugų užtikrinimu ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimu, ir, 
kita vertus, konkuruojančių pasiūlymų kokybinių kriterijų sustiprinimą, užtikrinant MVĮ ir 
kitų organizacijų dalyvavimą vienodomis sąlygomis; 

11. atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į taisykles, reglamentuojančias paslaugų teikėjų 
konkurenciją, ir primena bendrus Sutarties principus (nediskriminavimas, vienodas 
požiūris, proporcingumas), kuriais siekiama užtikrinti visuotinės svarbos socialines 
paslaugas teikiančių viešųjų ir privačių įmonių sąžiningą konkurenciją;

Nustatyti visuotinės svarbos socialinių paslaugų sistemą

12. pabrėžia poreikį išaiškinti su visuotinės svarbos socialinėmis paslaugomis susijusius 
teisinius neaiškumus; palankiai vertina valstybės pagalbos, viešųjų konkursų ir bendros 
rinkos taisyklių taikymo visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms vadovo, kurį 
paskelbė Europos Komisija, atnaujinimą, tačiau primena, kad to nepakanka, nes taisyklės 
kelia problemų įvairiems veikėjams; ragina Komisiją supaprastinti šias taisykles; 

13. atsižvelgia į M. Monti pranešime išdėstytus pasiūlymus, ypač į pasiūlymus dėl Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 14 straipsnio ir šios Sutarties protokolo Nr. 26 taikymo; 
mano, kad itin svarbu padaryti pažangą rengiant pragmatinį metodą, kuris padėtų nustatyti 
tikrus sunkumus ir galimus sprendimus; ragina Komisiją, palaikant ryšius su Europos 
Parlamentu ir Taryba, atlikti visuotinės svarbos socialinių paslaugų bandomojo sektoriaus, 
pvz., pagyvenusiems asmenims teikiamų paslaugų sektoriaus, kuriam dėl to, kad 
artimiausioje ateityje ES įvyks esminių demografinių pokyčių, teks labai svarbus 
vaidmuo, išsamų tyrimą; 

14. prašo valstybių narių užtikrinti, kad visuotinės svarbos socialines paslaugas teikiančios 
viešos ir privačios įmonės laikytųsi kokybės reikalavimų; ragina Komisiją surinkti 
informaciją apie nacionalinius kokybės reikalavimus apie geriausią patirtį valstybėse 
narėse;

15. džiaugiasi Komisijos iniciatyva padidinti skaidrumą ir informuotumą valstybės pagalbos, 
viešųjų pirkimų, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės ir koncesijos srityse kuriant 
komunikacijos priemones socialinių paslaugų srityje; tačiau pažymi, kad vis dar reikia 
išspręsti keletą klausimų ir taisykles suderinti su vietos valdžios institucijų ir mažų 
paslaugų teikėjų poreikiais, todėl Komisija turėtų toliau kurti aiškų teisinį pagrindą ir 
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teikti informaciją apie ES taisyklių taikymą siekdama, kad visuotinės svarbos paslaugos 
įgyvendintų savo misiją ir prisidėtų prie geresnės Europos piliečių gyvenimo kokybės;

16. pabrėžia glaudesnio tiekėjų ir suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo visuotinės 
svarbos socialinių paslaugų srityje ir didesnio vartotojų dalyvavimo, siekiant patobulinti 
lūkesčių nustatymą ir pagerinti kokybę, svarbą;

17. nurodo, kad daugelis socialinių paslaugų buvo išbrauktos iš direktyvos dėl paslaugų 
vidaus rinkoje taikymo apimties; tikisi, kad Komisija greitai parengs šių išbrauktų 
nuostatų perkėlimo suvestinę; 
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