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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį numatoma, kad ES turi 
vystytis socialinės rinkos ekonomikos sąlygomis, kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 14 straipsnyje ir Protokole Nr. 26 pripažįstama, kad bendrus interesus 
tenkinančios paslaugos yra neatsiejama Europos socialinio modelio dalis ir kad 
Parlamentas ir Taryba, nepažeisdami valstybių narių, regionų ir vietos valdžios institucijų 
kompetencijos, nustato atitinkamus principus ir sąlygas, 

B. kadangi kokybiškos ir pakankamos bendrus interesus tenkinančios socialinės paslaugos 
būtinos norint pasiekti strategijos „ES 2020“ tikslų ir kadangi jos daro teigiamą įtaką 
ekonomikos augimui, užimtumui ir socialinei bei teritorinei sanglaudai;

1. primena, kad laikantis subsidiarumo principo reikia atsižvelgti į skirtingų valstybių narių 
bendrus interesus tenkinančių socialinių paslaugų organizavimo įvairovę; ragina skleisti 
geriausią valstybių narių ir regionų, turinčių daugiausia patirties teikiant visuotinės 
svarbos socialines paslaugas, patirtį ir praktinę patirtį, kadangi tai labai svarbu jų 
vystymuisi ateityje;

2. pabrėžia lemiamą regionų ir vietos valdžios institucijų vaidmenį teikiant socialines 
paslaugas, todėl valstybėms narėms nustatant, kas yra šios paslaugos, turi būti 
atsižvelgiama į jų nuomonę; 

3. ragina valstybes nares dabar, kai dėl sunkios ekonomikos krizės piliečiams dar labiau 
reikia bendrus interesus tenkinančių socialinių paslaugų, užtikrinti įgaliojimų 
decentralizavimą regionų ir vietos valdžios institucijų naudai ir pakankamų biudžeto lėšų 
suteikimą;

4. pabrėžia, kad esminis struktūrinis ir visa apimantis bendrus interesus tenkinančių 
socialinių paslaugų pobūdis tinkamai, naudingai ir veiksmingai prisideda prie visų 
regionų vystymosi, suteikiant valstybės ir vietos ar regiono valdžios institucijoms 
galimybę atlikti savo vaidmenį pasitelkiant viešąsias ir privačiąsias lėšas; mano, kad itin 
svarbu išsaugoti bendrus interesus tenkinančias socialines paslaugas kaimo ir 
pažeidžiamose teritorijose, taip pat pabrėžia svarbų bendrus interesus tenkinančių 
socialinių paslaugų vaidmenį siekiant mažinti pažeidžiamų ir socialiai atskirtų 
bendruomenių atskyrimo pavojų;

5. pabrėžia, kad tarp bendrus interesus tenkinančių socialinių paslaugų esama ne ekonominės 
veiklos, kuriai netaikomos ir neturėtų būti taikomos vidaus rinkos taisyklės ir kuria 
prisidedama prie Europos Sąjungos teritorinės sanglaudos tikslų įgyvendinimo;

6. ragina Komisiją atsižvelgti į esamus teisinius neaiškumus bendrus interesus tenkinančių 
socialinių paslaugų teikėjams ir rengėjams esamoje teisinėje sistemoje, pasinaudojant šiuo 
metu atliekama M. Monti ir N. Kroes paketo peržiūra ir priimant specialiai pritaikytus 
sprendimus dėl socialinių paslaugų; ragina Komisiją parengti jas organizuojančioms 
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valdžios institucijoms metodiką, kurioje būtų nurodyta, kaip taikyti ES normas;

7. ragina Komisiją ištirti, ar įmanomas teritorinis bendradarbiavimas bendrus interesus 
tenkinančių socialinių paslaugų srityje, siekiant laiku pašalinti galimas kliūtis, susijusias 
su finansavimo taisyklėmis;

8. pritaria tam, kad bendrus interesus tenkinančioms socialinėms paslaugoms būtų taikoma 
savanoriška Europos kokybės sistema;

9. mano, kad, siekiant padidinti bendrus interesus tenkinančių socialinių paslaugų 
veiksmingumą ir pagerinti galimybę jomis naudotis, valstybių narių, regionų ir vietos 
valdžios institucijos turėtų plačiau taikyti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
susitarimą bendrus interesus tenkinančių socialinių paslaugų srityje.
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