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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojuma par vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem 
mērķi veicināt sociālo pakalpojumu modernizāciju Kopienā, lai nodrošinātu augstas 
kvalitātes, drošu un efektīvu pakalpojumu sniegšanu, ievērojot patērētāju un lietotāju 
tiesības, ar cieņu izturoties pret pacientu un ievērojot pārrobežu pakalpojumu sniegšanas 
brīvību; uzskata, ka ir vēlams nodrošināt lielāku tiesisko noteiktību vispārējas nozīmes 
pakalpojumu jomā, īpaši attiecībā uz sociālajiem, veselības un farmaceitiskās aprūpes 
pakalpojumiem, ja nepieciešams, ierosinot īpašu sektorālu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvu;

2. uzsver, ka Eiropas Savienības ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas 
nodrošināšanai ļoti būtiski ir vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi, ja tie atbilst 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, kuras nosaka katras dalībvalsts atbildīgie 
dienesti saskaņā ar subsidiaritātes principu; uzsver pārredzamības nozīmi šo mērķu 
definējumā, īpaši ņemot vērā to, ka šos pakalpojums arvien biežāk sniedz kāda trešā puse, 
pamatojoties uz valsts un privātā sektora partnerību un ārpakalpojumiem, un tādējādi uz 
tiem attiecas Kopienas tiesību akti;

3. uzskata, ka vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu sniegšanas brīvība un attiecīgo 
pakalpojumu sniedzēju brīvība veikt uzņēmējdarbību ir jāciena un ir jāveicina 
vienlīdzīgas un vispārējas pieejamības mērķu īstenošana un jārada godīgi šo pakalpojumu 
sniegšanas apstākļi saskaņā ar dalībvalstu noteiktajām vispārējām prasībām;

4. norāda, ka vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi, tā kā tie ir vieni no ikdienā 
nepieciešamajiem pakalpojumiem, garantē Eiropas Savienības pilsoņiem iespēju izmantot 
viņu pamattiesības; tādēļ tie ir jāuzskata par īpašu jomu, kas galvenokārt ir pakļauta 
solidaritātes, sociālās iekļaušanas, efektivitātes un finansiālas ilgtspējības principiem; šajā 
saistībā atzīst privātā sektora lomu;

5. uzsver, ka vērtējot šāda veida pakalpojumu piedāvājumu īpašības, valsts varas pārstāvjiem 
ir jāuzskata par primāru kritēriju tas, cik veiksmīgi tiek nodrošināta sociālā kohēzija un 
kā uzlabojas sociālā iekļautība, ja pakalpojumu izmantotāji bieži tiek tieši iesaistīti to 
sniegšanā ar bezpeļņas organizāciju starpniecību;

6. uzsver šajā kontekstā, ka, uzņemoties saistības par ikdienas dzīves riskiem, piemēram, 
par tādiem, kas saistīti ar veselību, nelaimes gadījumiem darbā u.c., īpaša uzmanība ir 
jāpievērš atkarīgām personām, neskatoties uz to, vai viņu atkarība ir saistīta ar invaliditāti 
vai vecumu;

7. uzsver, ka Eiropas līmeņa pārvaldei ir jāveicina, lai, sniedzot šos pakalpojumus, 
dalībvalstis ņem vērā šādus principus: 

• vienlīdzīga un vispārēja pieejamība,
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• pilnīgs teritoriāls segums, ģeogrāfiska un sociāla pieejamība drošiem augstas 
kvalitātes pakalpojumiem par pieejamām cenām un vienoti kvalitātes standarti, 

• sociāli pieņemamas atlaides personām ar invaliditāti, maznodrošinātām personām, kā 
arī sociālās atstumtības apkarošanai paredzēti mehānismi,

• pasākumi, lai novērstu reģionālo nevienlīdzību, nodrošinātu juridisko noteiktību, 
pārredzamību un atbilstību pakalpojumu sniegšanas pamatnosacījumiem;

8. ir pārliecināts, ka, balstoties uz šiem principiem, atbildīgie dienesti varēs veidot atļauju 
sistēmu attiecībā uz piekļuvi sociālo pakalpojumu organizācijai, vienlaikus ievērojot 
nediskriminācijas principu;

9. aicina tāpēc visas iesaistītās puses arī turpmāk savstarpēji konsultēties un sadarboties, lai, 
ievērojot principus un pamatvērtības, kas virza vispārējas nozīmes sociālos 
pakalpojumus, radītu to darbībai un mērķu īstenošanai nepieciešamo pamatu.
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