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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž ievērojamas šaubas par to, ka ES līmeņa regulējums vispārējas nozīmes sociālo 
pakalpojumu jomā varētu radīt faktisku uzlabošanos pilsoņiem un paaugstināt 
pakalpojumu efektivitāti;

2. tādēļ aicina Komisiju, ņemot vērā paziņojumā minētā pētījuma rezultātus, paust 
detalizētu un ar skaitļiem pamatotu viedokli jautājumā par konkrēto nepieciešamību pēc 
ES līmeņa regulējuma, kā arī par šāda regulējuma jēgu un mērķi;

3. aicina Komisiju darīt zināmu iespējamo tiesisko pamatojumu, uz kura tiks balstīts tās 
izraudzītais tiesiskais regulējums; jau tagad norāda, ka EK līguma 16. pantā nav ietverts 
šāds tiesiskais pamatojums;

4. uzsver nepieciešamību Komisijas iecerētajā regulējumā vispārējas nozīmes sociālo 
pakalpojumu jomā ievērot un piemērot EK līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu;

5. īpaši uzsver, ka, ņemot vērā atbildības un subsidiaritātes principu, dalībvalstīm ir 
jānosaka tikai vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu definīcija;

6. uzsver, ka dalībvalstu un pašvaldību vienīgās pilnvaras un atbildība ir gādāt par 
vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu organizēšanu, finansēšanu un izveidi;

7. tādēļ jau šobrīd noraida Komisijas iecerēto (jaukto) finansējuma formu, jo tā ir 
iejaukšanās dalībvalstu sākotnēji noteiktajā atbildībā.
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