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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų Europos Sąjungoje
(2006/2134(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Lisabonos strategijos įgyvendinimas. Visuotinės 
svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje“ (COM(2006)0177) ir prie minėto 
komunikato pridedamą Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SEC(2006)0516),

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 2, 5, 16, 86, 136, 137(1) (j) 
ir (k), 143, 144 ir 145 straipsnius,

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

– atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 29 d. Romoje valstybių ir vyriausybių vadovų pasirašytą 
Sutartį dėl Konstitucijos Europai, ypač jos II-94 ir III-122 straipsnius,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio ... d. poziciją dėl Tarybos bendrosios pozicijos 
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl paslaugų vidaus rinkoje1,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2006 m. kovo 23–24 d. susitikimo Briuselyje 
išvadas,

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. sausio 14 d. rezoliuciją dėl Komisijos Žaliosios knygos dėl 
visuotinės svarbos paslaugų2,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl socialinės apsaugos ir socialinės 
įtraukties3,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją dėl Europos ateities socialinio 
modelio4,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl Komisijos Baltosios knygos 
dėl bendro intereso paslaugų5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų, 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos, Moterų teisių ir lyčių lygybės, Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos bei Ekonomikos ir pinigų politikos komitetų nuomones 
(A6-0000/2006),

  
1 Pranešimas A6-0375/2006, numatytas 2006 11 15 posėdžio darbotvarkėje.
2 OL C 92 E, 2004 4 16, p. 294.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0089.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0340.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0380.
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A. kadangi visuotinės svarbos socialinės paslaugos (VSSP) yra vienas iš pagrindinių Europos 
socialinio modelio ramsčių, viena iš esminių Europos Sąjungos socialinės santarvės ir 
ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos sudedamųjų dalių ir viena iš priemonių 
Lisabonos strategijos tikslams pasiekti,

B. kadangi dar vienas minėtų paslaugų tikslas – Europos lygmeniu įtvirtinti bendrąsias 
vertybes: socialinį teisingumą, lygybę, solidarumą, demokratijos ir laisvės plėtrą, turint 
omenyje, kad galutinis VSSP tikslas yra piliečių pagrindinių teisių užtikrinimas ir pagarba 
žmogaus orumui,

C. kadangi VSSP negali būti laikomos valstybės institucijų uždaviniu, bet, priešingai, yra 
teigiamo išorinio poveikio ekonominiam augimui, klestėjimui, užimtumui ir socialinei 
sanglaudai šaltinis,

D. kadangi VSSP teikiamos dinamiškoje aplinkoje, kurioje, siekiant išlaikyti aukštą kokybę 
ir efektyvumą, jos nuolat turi būti pritaikomos,

E. kadangi skirtingose valstybėse narėse pagrindinės socialinės paslaugos nevienodai 
prieinamos; kadangi, nepaisant to, minėtos paslaugos turi būti teikiamos visoje Sąjungos 
teritorijoje, siekiant užtikrinti jos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą,

F. kadangi tam tikrų pagrindinių šios srities sąvokų, pvz., „visuomeninė paslauga“, 
„visuotinės svarbos paslauga“, „visuotinės ekonominės svarbos paslauga“, „visuotinės 
svarbos socialinė paslauga“ koncepcijose esama tam tikros dviprasmybės, kuri išliko ir 
pastaruoju metu priimtuose Bendrijos aktuose ir prisideda prie šiame sektoriuje pastebimo 
teisinio nesaugumo,

G. kadangi norminio reglamentavimo trūkumas šioje srityje davė pagrindą ne visuomet 
nuosekliam plačiam teisiniam traktavimui; kadangi visiems suinteresuotiesiems 
sektoriams reikalinga aiški veiksmų sistema, iki minimumo apribojanti teisinio 
interpretavimo poreikius siekiant maksimalus teisinio saugumo,

H. kadangi dėl to skubiai būtina išaiškinti su VSSP susijusias sąvokas, jų teisinę aplinką, o 
ypač išaiškinti visuotinės svarbos principą ir konkurencijai bei visuomeninei pagalbai 
taikomas nuostatas,

I. kadangi socialinių paslaugų jokiu būdu negalima apibrėžti vien kaip paslaugų, skirtingų 
nuo komercinės ar visuotinės ekonominės svarbos paslaugų; priešingai, atsižvelgiant į 
visuomenės segmentą, kuriam jos yra skiriamos, ir jų organizavimo, finansavimo ir 
misijos ypatybes, jos turi būti laikomos atskira specifine ir labai svarbia visuomenei 
paslaugų kategorija,

J. kadangi VSSP sektoriuje darbą gauna vis daugiau asmenų, užimtumas šiame sektoriuje 
didėja labiau negu vidutiniškai kituose veiklos sektoriuose, jame dirba daug moterų ir 
pritaikomi įdomūs lankstaus darbo organizavimo modeliai, pvz., darbas ne visą darbo 
dieną, darbas pagal lankstų grafiką arba savanorystė, kurie turi būti deramai skatinami ir 
adekvačiai apsaugoti darbo teisės nuostatomis, atsižvelgiant į tai, kad VSSP sektoriuje 
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esama nerimą keliančių darbo vietų nepastovumo atvejų, kurių turi būti vengiama,

K. kadangi sveikatos paslaugos, neminimos šiame Komisijos komunikate, irgi yra VSSP ir 
dėl to joms būdingos tos pačios ypatybės ir tikslai kaip ir pastarosioms; vis dėlto 
pripažindamas, jog dėl tam tikros jų specifikos valstybių narių viešojo administravimo 
institucijoms sudėtinga jas organizuoti ir paskirstyti finansinius išteklius,

1. su pasitenkinimu priima Komisijos iniciatyvą, susijusią su Baltosios knygos dėl bendro 
intereso paslaugų įgyvendinimu, kuria siekiama sukurti šių paslaugų koncepcinę ir teisinę 
aplinką; vis dėlto mano, kad minėtame Komisijos komunikate nepakankamai išaiškinami 
VSSP klasifikacija ir apibrėžimas, ir kad sprendimo dėl jų teisinės aplinkos priėmimas 
atidedamas vėlesniam laikui;

2. dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą siekti šiuolaikiškų ir kokybiškų VVSP, pagrįstų 
lygybės, solidarumo, teisėtumo ir pagarbos žmogaus orumui vertybėmis bei prieinamumo, 
universaliosios paslaugos, efektyvumo, ekonomiško išteklių valdymo, tęstinumo, 
vartotojų artumo ir skaidrumo principais, padedančiais įgyvendinti Bendrijos misijas, 
išvardytas Sutarties 2 ir 3 straipsniuose;

3. yra įsitikinęs, kad VSSP yra tinkama priemonė stiprinti Lisabonos strategijos socialinę 
plotmę, pasiekti Socialinės darbotvarkės tikslų ir spręsti tokius uždavinius kaip 
globalizacija, pramonės pokyčiai, technologijų pažanga, demografiniai pokyčiai, migracija 
arba darbo socialinių modelių kaita ir taip prisidėti prie socialinės Europos vystymosi;

4. džiaugiasi, kad Komisija pripažino, jog dėl specifinių pagrindinių ypatybių VSSP skiriasi 
nuo kitokio tipo paslaugų; vis dėlto mano, kad pirmiau minėtame komunikate nurodyti 
VSSP organizavimo kriterijai gali būti patvirtinti tik laikinai ir preliminariai, kol bus 
pateiktos galutinės išvados, kurios bus parengtos po Komisijos numatytų konsultacijų su 
valstybėmis narėmis ir VSSP paslaugų teikėjais bei vartotojais;

5. laiko klaidingu požiūrį į VSSP, kuriuo konkurencijos, valstybės pagalbos ir rinkos 
standartai supriešinami su viešosios tarnybos, visuotinės svarbos ir socialinės sanglaudos 
sąvokomis; mano, kad, priešingai, būtina jas suderinti, skatinant teigiamas ekonomikos ir 
socialinių reikalų sąsajas; nepaisant to, tvirtina, kad VSSP atveju nuostatos, susijusios su 
konkurencija, valstybės pagalba ir vidaus rinka, turi būti suderinamos su viešosios 
tarnybos pareigomis, o ne atvirkščiai;

6. pripažįsta, kad VSSP srityje būtina suderinti du konkuruojančius veiksnius: subsidiarumo, 
kuriuo įtvirtinama valstybių valdžios institucijų teisė savo nuožiūra laisvai apibrėžti, 
organizuoti ir finansuoti VSSP, ir proporcingumo principus bei Sutartimi, ypač jos 
16 straipsniu, Bendrijai priskiriamos bendros atsakomybės principą ir pagrindines 
Europos lygmens vertybes bei principus, kurie turi būti visuotinai gerbiami 
reglamentuojant VSSP, tarnaujančias žmogaus teisėms ir žmogiškajam orumui;

7. vis dėlto mano, kad turint omenyje VSSP ypatybes, susijusias su šių paslaugų pobūdžiu ir 
jų vartotojų padėtimi, joms priskiriama visuotinės svarbos misija ir rinkos nesugebėjimas 
patenkinti tam tikrų socialinių reikmių, konflikto atveju pirmenybė turi būti teikiama 
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svarbiausio VSSP aspekto – bendrojo intereso – apsaugai;

8. šiomis aplinkybėmis susirūpinęs pastebi, jog pastaruoju metu buvo bandyta tam tikras 
VSSP reglamentuoti vadovaujantis komercinėms ir visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugoms būdingais principais, neatsižvelgiant į tuos dalykus ir principus, kuriais VSSP 
skiriasi nuo kitų paslaugų;

9. mano, jog būtina skubiai panaikinti tiek ekonominių, tiek socialinių visuotinės svarbos 
paslaugų srityje esamą teisinį nesaugumą; todėl prašo Komisiją, siekiant teisinio saugumo 
ir skaidrumo, nedelsiant išanalizuoti visas galimybes išaiškinti VSSP teisinį kontekstą ir 
suteikti jam teisinę aplinką, įvedant įstatyminių priemonių, įskaitant galimą pagrindų 
direktyvą;

10. kviečia Komisiją ir valstybes nares ginti ir remti užimtumo galimybes, kurių ypač gausu 
socialinių paslaugų sektoriuje, pvz., moterų įdarbinimą, lankstų darbo laiko organizavimą, 
galimybę dirbti ne visą darbo dieną ir naudotis savanorių paslaugomis, siekiant, kad 
nesusidarytų sąlygos, palankios sukčiavimui ar darbo vietų nesaugumui, ir kad dėl to 
nepablogėtų sektoriaus darbuotojų darbo sąlygos ir nebūtų naudojamasi nekvalifikuoto ar 
mažai kvalifikuoto personalo paslaugomis; be to, prašo Komisiją į visą konsultavimosi 
procesą ir į savo ataskaitą įtraukti lyties plotmės integracijos klausimus;

11. kviečia Komisiją, valstybes nares ir VSSP paslaugų teikėjus, atsižvelgiant į stresą, 
darbotvarkės tipą (darbą pamainomis ar naktinį darbą), pavojingumą ar sunkumą, būdingą 
tam tikro tipo socialinėms paslaugoms, vystyti profesinį rengimą, orientuotą į prisitaikymą 
prie šių aplinkybių ir galimybę jas įveikti, dėl kurio pagerėtų darbo kokybė ir šio 
sektoriaus darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygos; mano, kad augant socialinių paslaugų 
poreikiams, valstybės institucijos turi garantuoti aukštą socialinių darbuotojų profesinio 
pasirengimo lygį;

12. sveikina Komisiją su jos iniciatyva dėl VSSP apibrėžimo ir organizavimo konsultuotis su 
visais suinteresuotaisiais dalyviais; mano, kad tokiu dialogu bus pasiekta didesnio 
skaidrumo ir geresnės šių paslaugų kokybės bei įtvirtintos vertybės, kurios yra jų 
pagrindas;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares išlaikyti VSSP organizavimo ir valdymo sąlygų bei jų 
finansavimo išteklių ir metodų įvairovę; taip pat kviečia kurti šias paslaugas teikiančių 
valstybinių ir privačių subjektų partnerystės struktūras, ginant bendrąjį interesą ir siekiant 
darbo efektyvumo bei kokybiškumo;

14. mano, kad įvairios kompetentingos valstybių narių institucijos turi turėti galimybę laisvai 
spręsti, ar VSSP teiks savišalpos kasos, kitos socialinės organizacijos ar privačios įmonės, 
tais atvejais, kai privataus sektoriaus veikla suderinama su visuotinės svarbos principu, 
tačiau valstybės institucijos privalo turėti galimybę bet kuriuo metu patikrinti, ar paslaugų 
teikėjai laikosi VSSP būdingų principų bei vertybių, ir ar paslaugos atitinka valstybės 
institucijų iš anksto iškeltus reikalavimus;

15. prašo Komisiją ir valstybes nares skatinti įmones dalyvauti finansuojant, remiant ir 
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teikiant VSSP ir paversti jas savo socialinės atsakomybės dalimi;

16. pastebi, kad keliose valstybėse narėse vykdant valdžios decentralizaciją ir VSSP 
priskiriant regionų ir vietos valdžios kompetencijai, nebuvo skirta pakankamai biudžeto 
lėšų optimaliai šių paslaugų kokybei ir kiekybei užtikrinti; dėl šios priežasties ragina 
valstybes nares pasirūpinti, kad perduodant VSSP regionų ar vietos institucijoms, būtų 
skiriama adekvati biudžeto lėšų suma;

17. prašo Komisiją parengti komunikatą apie sveikatos paslaugas Europos Sąjungoje, 
kuriame, traktuojant šias paslaugas kaip socialines, būtų atsižvelgta į jų ypatumus ir ištirta 
būtinybė bei teisinė galimybė pateikti teisėkūros pasiūlymą, į kurį būtų įtrauktos vertybės 
ir bendrieji principai, kuriomis šios paslaugos pagrįstos, pagrindinės jų funkcionavimo 
taisyklės ir socialinių organizacijų, sveikatos specialistų ir privačių organizacijų vaidmuo 
bei pacientų teisės ir pareigos, paliekant kiekvienai valstybei narei teisę laisvai nustatyti 
tikslias šių paslaugų organizavimo taisykles;

18. rekomenduoja sukurti Europos Parlamento vadovaujamą forumą, jungiantį Europos 
socialines organizacijas ir Komisijos bei Tarybos atstovus, kuris padėtų valdyti šį procesą;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Visuotinės svarbos socialinės paslaugos – pagrindinė Europos socialinio modelio 
sudedamoji dalis. Nors, siekiant užtikrinti ekonomikos augimą visoje Sąjungos erdvėje, 
būtina vystyti vidaus rinką ir stiprinti išorinį konkurencingumą, ne mažiau būtina visoje 
Sąjungoje užtikrinti gerą socialinių paslaugų sistemos veikimą. Tokiu būdu prisidedama 
prie socialinės sanglaudos užtikrinimo ir Lisabonos strategijos socialinės dalies 
sukonkretinimo vietos mastu. 

2. Šiandien Europos demografinė aplinka visiškai pasikeitusi. Šį pokytį nulėmė vidutinės 
gyvenimo trukmės ilgėjimas visoje Sąjungos teritorijoje ir gimstamumo mažėjimas 
daugelyje valstybių narių. Visas šis procesas veikia socialinės saugos ir apsaugos, kartų 
solidarumo, šeimos, darbo grafiko lankstumo ir moterų dalyvavimo darbo rinkoje 
politiką.

3. Daugelis Europos Sąjungos piliečių ypač jautriai reaguoja į Europos integracijos proceso 
socialinį aspektą. Tai aiškiai parodė įvairiose valstybėse narėse surengti referendumai dėl 
Sutarties dėl Konstitucijos Europai. Jų metu dažnai pabrėžtas kontrastas tarp pradinio 
paslaugų direktyvos teksto, sukėlusio daug nuogąstavimų įvairiose srityse ir sektoriuose, 
ypač Vakarų Europoje, ir iš pažiūros ar iš tiesų sumažėjęs Sąjungos dėmesys socialiniams 
aspektams. Šiame politiniame kontekste specifinio VSSP ir visų VSP vaidmens 
aiškinimo procesas ne tik galėtų būti labai naudingas, bet ir nušviestų būsimą Europos 
integracijos proceso raidą visoje Sąjungoje.

4. Europos Komisijos vardu Vladimíro Špidlos pristatytu komunikatu dėl visuotinės svarbos 
socialinių paslaugų Europos Sąjungoje kuriamas pagrindas aiškinti VSSP vaidmenį visoje 
Europoje socialinių aspektų ir teisinio saugumo požiūriu. Juo taip pat neabejotinai 
atveriama perspektyva surengti plačią diskusiją, peržengiančią šio Parlamento pranešimo 
rengimo, aptarimo ir balsavimo dėl jo ribas. Į tokią plačią diskusiją turi įsitraukti Europos 
lygmeniu dirbančios socialinės organizacijos, regionų ir vietos valdžios institucijos, 
Europos Parlamentas, Europos Komisija ir Europos Taryba.  

5. Vienas iš analizuotinų aspektų – galimybė sukurti teisinę priemonę, kuri socialinių (ir 
sveikatos) paslaugų srityje užtikrintų procesų politinį aiškumą ir jas teikiančių socialinių 
organizacijų teisinį saugumą. Be to, joje turėtų būti išdėstyti veiksmų, kuriuos šiose 
srityse atlieka kompetentingos vietos, regionų, šalies valdžios institucijos, federacinės 
valstybės ar autonominės bendrijos, bendrieji principai.

6. Būtina, kad vietos ar regionų valdžios institucijoms prisiėmus įvairias VSSP rėmimo ir 
finansavimo funkcijas, valstybės skirtų tinkamas išteklių sumas, siekdamos, kad vietos ir 
regionų valdžia galėtų kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu atlikti savo socialinę VSSP 
rėmimo funkciją. Be to, būtina nuolat užtikrinti visišką valstybės institucijų ir socialinių 
organizacijų finansinių ryšių skaidrumą. 
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7. VSSP organizavimo ir valdymo modeliai skirtingose valstybėse narėse labai įvairūs. Būtina 
saugoti šią įvairovę ir visais atvejais tikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir skiriamų valstybių 
ar Bendrijos biudžetų lėšų panaudojimą.

8. Bet kokiu atveju šiuo Komisijos komunikatu siekiama VSSP suteikti aiškų teisinį statusą. 
Jos rekomenduojamo platesnio proceso įgyvendinimas gali prisidėti prie to, kad savišalpos 
kasų ir kitų organizacijų, veikiančių socialinėje plotmėje, teisinis statusas būtų apibrėžtas ir 
aiškinamas Bendrijos plotmėje. Tai būtina, teisinga ir naudinga. 

9. VSSP atitinka visas sąlygas, kad padėtų sukonkretinti Lisabonos strategijos socialinę 
dimensiją savo sukuriamu darbo vietų skaičiumi, užtikrinama socialine sanglauda, o visų 
pirma Europos Sąjungoje atliekamu diferencijuotu socialiniu vaidmeniu.

10. Akivaizdu, kad aktyvi socialinė politika neatskiriama nuo ekonominės politikos. Ekonominė 
politika, skatinanti vystymąsi ir darbo vietų kūrimą, turi lemiamą reikšmę aktyvesnės 
socialinės politikos rengimui ir konkretinimui. Todėl ekonominį augimą galima sieti su 
socialine sanglauda.

11. Visoje Europos Sąjungos erdvėje būtina aiškiai ir plačiai pripažinti savanorių darbą VSSP 
teikiančiose vietos organizacijose. Šioje plotmėje derėtų išplėsti profesinio rengimo veiklą, 
padėsiančią kelti VSSP teikiančių savanorių ir atlyginamų darbuotojų kvalifikaciją.

12. Kita vertus, būtina išanalizuoti visuotinės svarbos ekonominių paslaugų vaidmenį visoje 
Europos Sąjungoje, bendrai išaiškinant visuotinės svarbos paslaugos, VSSP ir visuotinės 
svarbos ekonominės paslaugos sąvokas, kad būtų užtikrintas visų socialinės srities veikėjų 
teisinis saugumas ir atliekamų procedūrų aiškumas.

13. Visoje Europos Sąjungos erdvėje turi būti išlaikyta VSSP organizavimo modelių ir valdymo 
sistemų įvairovė. Bet kokiu atveju vertinant, kaip įvykdytos užduotys atitinka visoje 
Europoje VSSP tenkančią visuotinės svarbos socialinę misiją, paslaugų finansavimo 
procedūroms ir taisyklėms turi būti taikomi bendrieji skaidrumo ir valstybės institucijų 
kontrolės principai. Todėl, žvelgiant pro valstybės institucijų apibrėžtų užduočių prizmę, 
svarbu užtikrinti ne tik bendrojo intereso paisymą, bet ir paslaugų veiksmingumą ir kokybę.

14. Savo socialinę atsakomybę suvokiančios įmonės bus suinteresuotos prisidėti prie VSSP 
finansavimo ir rėmimo, o tais atvejais, kai tai pasiteisins, net galės skatinti jas kurti ar 
stiprinti.

15. Susirūpinimas dėl sveikatos tarnybų veikimo Europoje gali tapti pagrindu parengti specialią 
direktyvą, kuria, remiantis bendraisiais paslaugų teikimo Europos Sąjungoje principais ir 
vertybėmis, bus įvestos minimalios bendrosios taisyklės, kurias parengs ir taikys valstybės 
narės, atsižvelgdamos į kiekvienos šalies ar regiono specifiką ir sąlygų ypatumus. Tokia 
sektoriui taikoma direktyva bus suderinama su bendrąja VVSP (įskaitant sveikatos 
paslaugas) pagrindų direktyva ir direktyvomis, kurios bus patvirtintos siekiant išspręsti 
specifines problemas, pvz., pacientų mobilumo klausimą.
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16. Bet kokiu atveju būtina užtikrinti visišką skaidrumą VSSP srityje priimant sprendimus dėl 
prekių tiekimo ar paslaugų teikimo socialinėms organizacijoms pagal rangos sutartis su 
pasirinktais ar konkursus laimėjusiais subjektais.

17. Šioje plotmėje būtina išaiškinti ne tik visuotinės svarbos principą, bet ir konkurenciją ir 
valstybės pagalbą reglamentuojančias nuostatas. Be abejonės, svarbu atsižvelgti į 
subsidiarumo principą, užtikrinantį valstybių institucijoms teisę, gerbiant pamatines Europos 
vertybes, laisvai apibrėžti, organizuoti ir finansuoti VSSP ir laikytis proporcingumo 
principo.

18. Šia aiškinamąja dalimi ir pateiktu pareiškimu siekiama prisidėti prie Europos integracijos 
proceso socialinio aspekto stiprinimo, garantuoti socialiniams subjektams ir valstybės 
institucijoms būtiną teisinį saugumą, užtikrinti finansinį skaidrumą ir būtiną suderinamumą 
su vidaus rinkoje taikomomis taisyklėmis bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę, laikantis 
subsidiarumo principo ir atsižvelgiant į būtinybę sukonkretinti Lisabonos strategijos 
socialinį aspektą.
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