
PA\637554LV.doc PE 380.763v02-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ekonomikas un monetārā komiteja

PAGAIDU
2006/2134(INI)

26.10.2006

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem Eiropas Savienībā
(2006/2134(INI))

Atzinumu sagatavoja: Bernhard Rapkay



PA\637554LV.doc PE 380.763v02-002/3PA\637554LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\637554LV.doc PE 380.763v02-003/3PA\637554LV.doc

LV

IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā vispārējas nozīmes pakalpojumi (VNP) ir ne tikai nozīmīga sociālas un ekonomiskas 
kohēzijas sastāvdaļa, bet arī ievērojami sekmē Eiropas ekonomikas konkurētspēju;

B. tā kā Eiropas Kopienu Tiesas prakse patlaban ir apjomīga, pastāvīgi attīstās un attiecas uz 
daudziem VNP aspektiem, tostarp valsts atbalstu, vienlīdzīgu attieksmi un/vai konkurenci 
ierobežojošām darbībām; tā kā daudzās Eiropas Kopienu Tiesā celtās prasības attiecībā uz 
vispārējas nozīmes pakalpojumu savienojamību ar iekšējā tirgus noteikumiem akcentē 
nepieciešamību rīkoties, precizējot labvēlīgus Eiropas tiesību aktus šajā jomā, kā to 
apstiprina Komisijas paziņojums; tā kā valsts iestādes un uzņēmēji vispārējas nozīmes 
sociālo pakalpojumu jomā ir liecinieki pastāvīgai Eiropas Kopienu Tiesas prakses 
attīstībai, jo īpaši attiecībā uz tādu mainīgu lielumu kā „saimnieciskās darbības” jēdziens;

C. tā kā, ņemot vērā EK līguma 5. panta 2. punktā noteikto subsidiaritātes principu, 
dalībvalstu un to reģionālo un/vai vietējo varas iestāžu uzdevums ir definēt savus VNP un 
lemt par to, kuri pakalpojumu veidi tajos ir jāietver un kāda ir šo pakalpojumu 
organizēšanas, finansēšanas, sniegšanas, novērtēšanas un uzraudzības kārtība, un tas viss 
ir pienācīgi jāņem vērā, gatavojot turpmākus likumdošanas priekšlikumus,

1. ir neapmierināts ar to, ka Komisija savā paziņojumā paudusi ieceri turpināt konsultāciju 
procesu attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem, kaut gan tā atzīst, ka ir steidzami 
jāprecizē atsevišķu Kopienas noteikumu piemērošana sociālo pakalpojumu jomā;

2. uzsver, ka VNP ir jābūt augstas kvalitātes, visaptverošiem, tie jāsniedz par optimālu cenu, 
tos piedāvājot, ir jāņem vērā sociālais līdzsvars, un šie pakalpojumi jāsniedz, pamatojoties 
uz garantētu piegādes nodrošinājumu; turklāt uzsver, ka lielu daļu vispārējas nozīmes 
pakalpojumu var sniegt taisnīgas konkurences apstākļos saskaņā ar principu, kas paredz 
vienlīdzīgu attieksmi pret privātiem un valsts uzņēmumiem;

3. atgādina, ka šajā jomā spēkā esošos noteikumus nosaka saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas praksi un Komisijas sniegto konkrētu gadījumu interpretāciju un ka tāpēc nav 
sasniegta nedz vajadzīgā juridiskā noteiktība, nedz atbilstoša pārredzamība;

4. uzsver, ka ir vajadzīgi pašreizējie vai turpmāki nozaru tiesību akti, kuru pamatā ir 
starptautiskā tirgus noteikumi un subsidiaritātes principa ievērošana, un ka nevajadzētu 
apšaubīt konkrētām nozarēm piemērojamus noteikumus; atgādina, cik veiksmīgi bijuši 
nozaru tiesību akti, un iesaka sektoriālu pieeju attiecināt arī uz citām nozarēm;

5. tāpēc aicina Komisiju veidot lielāku juridisko noteiktību vispārējas nozīmes sociālo un 
veselības aprūpes pakalpojumu jomā, kā arī izstrādāt priekšlikumu Padomes un 
Parlamenta nozares direktīvai jomās, kur šāda direktīva ir nepieciešama.


