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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā uz vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem neattiecas kādi Līgumos īpaši 
paredzēti noteikumi, lai gan šie pakalpojumi ir viena no vissvarīgākajām vispārējas 
nozīmes pakalpojumu jomām;

B. tā kā vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi palīdz īstenot Kopienas EK Līguma 2. un 
3. pantā noteiktos uzdevumus, tostarp nodrošināt augstu nodarbinātības un sociālās 
aizsardzības līmeni, celt dzīves kvalitāti, sasniegt augstu veselības aizsardzības pakāpi, 
nodrošināt vīriešu un sieviešu vienlīdzību, kā arī stiprināt ekonomisko un sociālo 
kohēziju;

C. tā kā šajā gadījumā pilnā mērā ir piemērojams subsidiaritātes princips un tas dalībvalstīm 
ļauj noteikt savus attiecīgos sociālos pakalpojumus, to uzdevumus, organizēšanu un 
finansēšanas veidu, tostarp arī vispārēju pieeju šiem būtiskajiem un nozīmīgajiem 
pakalpojumiem;

D. tā kā pēc tam, kad Eiropas Parlaments otrajā lasījumā pieņēma grozīto direktīvu par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū, vispārējas nozīmes nesaimnieciski pakalpojumi, kā tos 
definējušas dalībvalstis, kā arī sociālie pakalpojumi, piemēram, sociālie mājokļi, bērnu 
aprūpe un atbalsts ģimenēm, tika izslēgti no direktīvas darbības jomas;

E. tā kā sociālajiem pakalpojumiem, ņemot vērā to raksturīgās īpašības, ir tieša ietekme uz 
iekšējo pakalpojumu tirgu, un tieša, bet citāda veida ietekme arī uz sabiedrību, — gan 
vīriešiem, gan sievietēm — atkarībā arī no tā, kādām sociālajām grupām viņi pieder; tā kā 
pārmaiņas sabiedrībā, tostarp demogrāfiskās pārmaiņas, nozīmē to, ka vairāk ir jāstrādā 
valsts iestādēm, lai nodrošinātu, ka lielākā aprūpes daļa nepaliek ģimeņu, tādējādi —
sieviešu, ziņā; 

F. tā kā pakalpojumu iekšējais tirgus un konkurences noteikumi var atstāt ietekmi uz to, kā 
tiek sniegti vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi, kuriem ir būtiska nozīme 
solidaritātes un sociālās struktūras aizsardzības nodrošināšanā Eiropas Savienībā,

1. atzinīgi vērtē Komisijas publicēto paziņojumu „Kopienas Lisabonas programmas 
īstenošana: vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi Eiropas Savienībā” 
(COM(2006)0177), ko pieteica jau Baltajā grāmatā par vispārējas nozīmes 
pakalpojumiem (COM(2004)0374) un ko veicināja sociālo pakalpojumu izslēgšana no 
grozītā priekšlikuma direktīvai par pakalpojumiem iekšējā tirgū darbības jomas atbilstīgi 
kurai Padomes kopējā nostāja tika pieņemta Eiropas Parlamenta otrajā lasījumā; atzinīgi 
vērtē Komisijas centienus apspriesties ar dalībvalstīm un ar visām iesaistītajām nozarēm 
un līdzsvarot šo pakalpojumu raksturīgās īpašības, kas dažkārt rada grūtības formulēt tos 
vispārējos terminos, un publisko pasūtījumu piešķiršanā ievērot pārskatāmības, brīvas 
konkurences un nediskriminācijas principus, kā arī ievērot ES noteikumus un Kopienu 
tiesības; attiecībā uz publiskiem pasūtījumiem un koncesijām;

2. atbalsta Komisijas lēmumu atzīt to, ka sociāliem pakalpojumiem ir raksturīga vispārēja 
interese; uzsver, ka šiem būtiskajiem un svarīgajiem pakalpojumiem, kurus tieši sniedz 
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vietējās vai reģionālās grupas vai arī kuru sniegšana uzticēta īpašiem pārstāvjiem, ir īpaša 
nozīme sociālās aizsardzības un solidaritātes nodrošināšanā; uzskata, ka dažādajām valsts 
iestādēm jāgarantē šo pakalpojumu sniegšana, ņemot vērā tām sociālajā sfērā uzticētos 
mērķus;

3. uzskata, ka pienācīgi jānodrošina, ka vispārējas nozīmes pakalpojumi pilda tiem uzticēto 
lomu, kā noteikts EK Līguma 16. pantā un 86. panta 2. punktā;

4. norāda, ka ES pieņemtajai nostājai attiecībā uz noteikumiem, ko tā piemēro vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, jāsaskan ar nostāju, ko tā pieņems attiecībā uz 
sarunām PTO, it īpaši saistībā ar Vispārējā vienošanā par pakalpojumu tirdzniecību 
(VVPT) ietverto sociālo un veselības pakalpojumu jomu;

5. atzīmē, ka pašlaik dalībvalstīs pastāv dažādi sociālo pakalpojumu plānošanas, sniegšanas 
un finansēšanas modeļi, jo, lai gan valsts iestādes ir atbildīgas par sociālo pakalpojumu 
sniegšanu pilsoņiem, tās ne vienmēr ir šo pakalpojumu tiešās sniedzējas;

6. uzskata, ka, saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstīm  katrā atsevišķā gadījumā, 
atbilstīgi savām paražām un tradīcijām, ir tiesības formulēt sociālo pakalpojumu 
raksturīgās īpašības un uzdevumus, un tas ir Eiropas sociālā modeļa pamatprincips; tomēr 
uzskata, ka bez jau tradicionālajiem vispārīguma, pārredzamības un pieejamības 
kritērijiem ir jābūt noformulētai arī sociālo pakalpojumu struktūrai un to organizēšanas 
veidam;

7. uzskata, ka dalībvalstu tiesības noteikt savus sociālos pakalpojumus jāsaskaņo ar 
nepieciešamo juridisko noteiktību, kas visā ES teritorijā spēj aizsargāt gan valsts iestādes, 
kuras ir sociālo pakalpojumu nodrošinātājas, gan sociālo pakalpojumu sniedzējus un 
lietotājus, gan sabiedrību kopumā;

8. uzskata, ka dažu šādu pakalpojumu sniedzēju bezpeļņas statuss jāuzskata par saderīgu ar 
Līgumos paredzēto brīvību veikt uzņēmējdarbību; tāpat uzskata, ka, ņemot vērā šādu 
pakalpojumu savdabību, par saderīgu ir jāuzskata arī jebkurš kompensācijas maksājums, 
ko par sociālā pakalpojuma sniegšanu atbildīgās valsts iestādes veic to patiesajiem 
sniedzējiem; atzīst, ka, tā kā kompensēšanas princips ir īstenots, šāda kompensācija nav 
jāuzskata par valsts atbalstu;

9. uzskata, ka šo pakalpojumu paplašināšana, kura izskaidrojama ar pieaugošajām 
vajadzībām, un jaunu pakalpojumu izveidošana varētu radīt jaunas darba vietas, kas 
ievērojami sekmētu Lisabonas stratēģijas mērķu īstenošanu, it īpaši attiecībā uz darba 
ņēmējām, jo, no vienas puses, sociālo pakalpojumu sniegšanā lielākoties ir nodarbinātas 
sievietes un, no otras puses, to attīstīšana jo īpaši sievietēm ļauj saglabāt nodarbinātību un 
palikt darba tirgū;

10. atzīmē, ka dažu dalībvalstu agrākā pieredze liecina, ka atvērtība konkurencei ar 
atbilstīgiem aizsardzības pasākumiem sociālo pakalpojumu nozarēm veicina ekonomisko 
izaugsmi un darbavietu radīšanu, kā arī sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu;

11. atzinīgi vērtē iespēju, ka Komisija varētu uzņemties iniciatīvas ar mērķi precizēt Kopienas 
noteikumus, kas attiecas uz šiem pakalpojumiem, un formulēt atbildību sadali starp ES un 
dalībvalstīm gadījumā, ja rodas šķēršļi un grūtības saistībā ar pakalpojumu brīvu 
sniegšanu iekšējā tirgū.  
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