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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par vispārējas nozīmes pakalpojumiem
(2006/2101(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai saistībā ar Balto grāmatu par vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem (KOM(2004)0374),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kopienas Lisabonas programmas īstenošana: 
Vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi Eiropas Savienībā” (KOM(2006)0177),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 36. pantu par piekļuvi vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem,

– ņemot vērā EK līguma 2., 5., 16., 73., 86., 87., 88. un 295. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Konstitucionālā līguma I-3., I-5. un III-122. pantu,
– ņemot vērā līdzšinējās rezolūcijas par vispārējas nozīmes pakalpojumiem, it īpaši 

2001. gada 13. novembra rezolūciju par Komisijas paziņojumu „Vispārējas nozīmes 
pakalpojumi Eiropā“ KOM(2000)05801 un 2004. gada 14. janvāra rezolūciju par 
Komisijas Zaļo grāmatu par vispārējas nozīmes pakalpojumiem (KOM(2003)0270)2 un 
2005. gada 22. februāra rezolūciju par valsts atbalstu sabiedrisko pakalpojumu 
kompensācijas veidā3,

– ņemot vērā 2006. gada 16. februāra normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par pakalpojumiem iekšējā tirgū (KOM(2004)0002)4,

– ņemot vērā Eiropadomes prezidentūras 2000. gada 15. un 16. marta sanāksmē Lisabonā, 
2000. gada 7., 8. un 9. decembra sanāksmē Nicā, 2001.gada 14. un 15. decembra 
sanāksmē Lākenē un 2002. gada 15. un 16. marta sanāksmē Barselonā izdarītos 
secinājumus par vispārējas nozīmes pakalpojumiem,

– ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas praksi saistībā ar vispārējas nozīmes pakalpojumiem, 
it īpaši 1999. gada 18. novembra spriedumu Teckal lietā5, 2003. gada 3. jūlija spriedumu 
Chronopost lietā6, 2003. gada 24. jūlija spriedumu Altmark lietā7, 2005. gada 11. janvāra 
spriedumu Halles pilsētas lietā8 un 2005. gada 13. janvāra spriedumu1,

  
1 OV C 140 E, 13.6.2002., 153. lpp.
2 OV C 92 E, 16.4.2004., 294. lpp.
3 OV C 304 E, 1.12.2005., 117. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0061.
5 Lieta C-107/98, Teckal Srl pret Comune di Viano un Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio 

Emilia, 1999., I-8121.
6 Saistītas lietas C-83/01 P, C-93/01 P un C-94/01 P, Chronopost u. c., 2003., I-6993.
7 Lieta C-280/00, Altmark Trans GmbH un Regierungspräsidium Magdeburg pret Nahverkehrsgesellschaft

Altmark GmbH, 2003., I-7747.
8 Lieta C-26/03, Halles pilsēta un RPL Recyclingpark Lochau GmbH pret Arbeitsgemeinschaft Thermische 

Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, 2005., I-1.

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=de&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2004&DocNum=0002
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– pamatojoties uz Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, Juridiskās komitejas, 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Reģionālās 
attīstības komitejas atzinumus (A6-0000/2006),

A. tā kā Eiropas Savienības darbību raksturo trīs pamataspekti:
– solidaritāte, pamatojoties uz sociālas, ekonomiskas un teritoriālas kohēzijas mērķiem;
– sadarbība, radot iespējas īstenot starpvalstu un Eiropas centienus saistībā ar ES 

līgumiem un programmām, un
– konkurence, kas saskaņā ar sociālas tirgus ekonomikas principiem nodrošina ES 

iekšējā tirgus darbību un ko regulē, izmantojot konkurences noteikumus, kuriem ir 
svarīga nozīme demokrātiskā likumdošanā, lai ne tikai kontrolētu valsts varas 
izmantošanu, bet lai vispirms novērstu ekonomiskās varas ļaunprātīgu izmantošanu un 
nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību;

B. tā kā vispārējas nozīmes pakalpojumi ir viena no tām jomām, kurā nesaskaņotība starp 
minētajiem trīs pamataspektiem šobrīd rada vislielāko spriedzi un kurā vajadzība pēc 
politiskas rīcības un pasākumiem likumdošanas jomā ir vislielākā;

C. ņemot vērā, ka vispārējas nozīmes pakalpojumu pieejamība ir visu dalībvalstu 
ekonomisko, sabiedrības un sociālo sistēmu un Eiropas sociālā modeļa neatņemama 
sastāvdaļa un tās īstenošana katrā dalībvalstī ir atšķirīga, un ka, lai nodrošinātu Eiropas 
Savienības iekšējā tirgus darbību, ir jāveicina kvalitatīvu un efektīvu vispārējas nozīmes 
pakalpojumu pieejamība visiem;

D. tā kā saskaņā ar EK līguma 5. panta 2. punktā minēto subsidiaritātes principu dalībvalstu 
un to vietējo varas iestāžu uzdevums ir noteikt, kādi pakalpojumi ir uzskatāmi par 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem un kāda ir šo pakalpojumu atbilstīgā pārvaldība;

E. tā kā, ņemot vērā iekšējā tirgus, konkurences noteikumu un vispārējas nozīmes 
pakalpojumu savstarpējo saskaņotību, ir jārada lielāka tiesiskā drošība, lai garantētu 
valsts, reģionālo un vietējo varas iestāžu kompetenci vispārējas nozīmes pakalpojumu 
jomā;

F. tā kā ES nozaru direktīvas par vispārējas nozīmes pakalpojumiem savstarpēji saistītās 
tautsaimniecības un citās nozarēs, kurās ir atvērts tirgus vai uzsākta tirgus atvēršana, 
veido uzticamu pamatu, taču nenodrošina pietiekamu tiesisko drošību visās jomās, kas 
saistītas ar vispārējas nozīmes pakalpojumiem;

G. tā kā daudzas attiecīgo nozaru iniciatīvas, kuru mērķis ir atvērt iekšējo tirgu vispārējas 
nozīmes pakalpojumu jomā, un priekšlikumi pakalpojumu direktīvai2 daļēji rada 
neskaidrības un konceptuālas pretrunas, kā izraisa tiesas procesus;

H. tā kā, lai gan EK līguma 16. pantā un 86. panta 2. punktā ir norādīts uz vispārējas 
ekonomiskās nozīmes pakalpojumiem, nav noteikta šo pakalpojumu definīcija, tā kā 
vispārējas ekonomiskās nozīmes pakalpojumi EK līgumā vispār nav minēti un tikai 

     
1 Lieta C-84/03, Komisija pret Spāniju, 2005., I-139.
2 Komisijas 2004. gada 25. februāra priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pakalpojumiem 

iekšējā tirgū (KOM(2004)0002); grozīts ar 2006. gada 4. aprīļa priekšlikumu (KOM(2006)0160).
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Komisija ir ieviesusi tos savā paziņojumā, tā kā pakalpojumu direktīvā saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta 2006. gada 16. februāra normatīvo rezolūciju vispārējas ekonomiskās 
nozīmes pakalpojumi ir izslēgti no EK līguma 16. panta darbības jomas un vispārējas 
nozīmes pakalpojumi ir pavisam izslēgti no pakalpojumu direktīvas, definīcijas trūkuma 
dēļ viennozīmīga nošķiršana nav iespējama;

I. tā kā dažādus pārvaldes un ar šiem pakalpojumiem saistīto tirgus dalībnieku sadarbības 
veidus veicina vairāk nekā līdz šim un tas notiek dalībvalstu kompetento iestāžu 
uzraudzībā, lai sniegtu un nodrošinātu minētos pakalpojumus, nākotnē uzlabojot to 
kvalitāti;

J. tā kā lielāka uzmanība jāpievērš Kopienas mērķim radīt augstu līmeni patērētāju 
aizsardzības jomā, nodrošinot, ka vispārējas nozīmes pakalpojuma saņēmējam ir tiesības 
saņemt informāciju un iesniegt sūdzības, ka pienācīgi ievēro viņa ekonomiskās intereses 
un atzīst viņa prasību izmantot pārsūdzēšanas iespējas minēto tiesību neievērošanas 
gadījumā,

1. konstatē, ka Parlamenta līdzšinējās 2001. gada 13. novembra, 2004. gada 14. janvāra un 
2005. gada 22. februāra rezolūcijas par vispārējas nozīmes pakalpojumiem joprojām ir 
svarīgas;

2. uzsver, ka Eiropas iekšējā tirgū tiek piedāvāti vispārējas ekonomiskās nozīmes 
pakalpojumi un tādēļ tie ir pakļauti tiesību aktiem par iekšējo tirgu, publisko pasūtījumu, 
konkurenci un valsts atbalstu;

3. ierosina attiecībā uz vispārējas nozīmes pakalpojumiem nošķirt uz tirgu vērstus 
pakalpojumus, ko vispirms finansē saņēmējs, EK līgumā apzīmē par vispārējas 
ekonomiskās nozīmes pakalpojumiem un kas ir pakļauti noteikumiem par vispārējā 
labuma saistībām vai universālajiem pakalpojumiem, no tiem pakalpojumiem, kuri nav 
vērsti uz tirgu, kurus vispirms finansē valsts un apzīmē par pakalpojumiem bez vispārējas 
ekonomiskās nozīmes;

4. pauž nožēlu, ka šajā jomā spēkā esošos noteikumus izstrādā, pamatojoties uz Eiropas 
Kopienu Tiesas praksi un Komisijas interpretācijām konkrētos gadījumos;

5. tādēļ uzskata, ka
– vietējo, reģionālo un valsts varas iestāžu interesēs, lai piedāvātu un nodrošinātu visiem 

pilsoņiem piemērotus pakalpojumus saskaņā ar skaidri formulētiem konkurences un 
iekšējā tirgus noteikumiem,

– (sabiedrisko, uz peļņu orientētu vai bezpeļņas) uzņēmumu interesēs, kuri piedāvā 
šādus pakalpojumus, lai tie būtu informēti par nosacījumiem un saistībām, ko 
attiecīgās iestādes var noteikt saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un ievērojot 
sabiedrības interešu obligātās prasības, un

– minēto pakalpojumu saņēmēju interesēs, lai viņi būtu informēti par pakalpojumu tiek 
piedāvājumu saskaņā ar piemērotiem nosacījumiem, ņemot vērā pieejamību, kvalitāti, 
sasniedzamību utt.,

ir radīt lielāku tiesisko drošību ar likumdošanas palīdzību, lai izstrādātu kopīgas 
koncepcijas un principus;

6. uzsver, ka pašreizējos Kopienas tiesību aktus attiecībā uz atsevišķām nozarēm šajā jomā 
nedrīkst apšaubīt un ir jāņem vērā nozarēm specializētu noteikumu nepieciešamība;
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7. aicina Komisiju radīt lielāku tiesisko drošību sociālo un veselības pakalpojumu jomā un 
izstrādāt atbilstīgus priekšlikumus;

8. ierosina, ka, ja kādas kompetentas iestādes nolūks ir noteikt vispārējas ekonomiskās 
nozīmes pakalpojuma sniegšanu, tad tā pieņem atbilstīgu tiesību aktu, kurā ir izklāstītas 
un noteiktas iepriekš skaidri definētas vispārējā labuma saistības, kurām ir pakļauts 
attiecīgā pakalpojuma sniedzējs;

9. ierosina, ka, ja kādas kompetentas iestādes nolūks ir finansēt vispārējas nozīmes 
pakalpojumus, izmantojot citus veidus un nevis līdzekļus no sava budžeta, tad tā, 
ievērojot EK līguma noteikumus, it īpaši 86. panta 2. punktu, izvēlas vienu no šādiem 
finansēšanas veidiem: monopoltiesību un īpašu tiesību piešķiršana, kompensācijas 
piešķiršana, lai sniegtu sabiedriskos pakalpojumus, fonda piesaistīšana, lai sniegtu 
sabiedriskos pakalpojumus, vienotas tarifu sistēmas radīšana;

10. ierosina, ka, ja kādas kompetentas iestādes nolūks ir piešķirt kompensāciju sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanai, lai nodrošinātu vispārējas nozīmes pakalpojuma finansēšanu, 
tad minētā kompensācija nav uzskatāma par valsts atbalstu atbilstīgi EK līguma 
87. pantam, ja:

– pamatojumu vai formulu, pēc kuras ir aprēķinātas kompensāciju izmaksas, nosaka 
objektīvas un pārredzamas procedūras gaitā un

– kompensācijas apjoms atbilst izmaksu segšanas principam;
11. šajā sakarā vēlreiz uzsver, ka Komisijas 2005. gada 28. novembra Lēmums 2005/842/EK 

par EK līguma 86. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam, ko kompensācijas veidā 
piešķir noteiktiem uzņēmumiem, kas sniedz vispārējas ekonomiskās nozīmes 
pakalpojumus1, ir skaidri un precīzi jāīsteno;

12. uzsver, ka kompetentās iestādes ziņā ir lemt par vispārējas nozīmes pakalpojumu 
sniegšanu tiešā veidā vai iesaistot pakalpojuma sniedzējus no ārpuses;

13. uzskata, ka, ja vispārējas nozīmes pakalpojumu sniedz, iesaistot pakalpojumu sniedzēju 
no ārpuses, tad iestādei ir jāizmanto pakalpojumu sniegšanas līgums; tomēr ir jārada 
atbildīgajai iestādei iespēja steidzamos gadījumos, ja tas spēcīgi neietekmē dalībvalstu 
savstarpējo tirdzniecību, vai ņemot vērā atsevišķu vispārējas nozīmes pakalpojumu 
īpatnības, pakalpojuma sniegšanu uzdot tiešā veidā pašas izvēlētam pakalpojuma 
sniedzējam, neizmantojot iepriekš minēto procedūru; Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm 
un Eiropas Parlamentu vajadzētu regulā noteikt šo atkāpi, kā arī atbilstīgus nosacījumus 
un kritērijus, līdzīgi kā ir noteikti „Altmark kritēriji”;

14. šajā sakarā, lai palielinātu efektivitāti, piesaistot jaunus pakalpojumu sniedzējus un 
izmantojot jaunus vispārējas nozīmes pakalpojumu sniegšanas veidus, prasa nekavējoties 
nodrošināt labāku tiesisko drošību dažādām vietējo varas iestāžu organizācijas formām 
(pašpārvaldes iestāžu sadarbība, iespējas iestādēm pašām sniegt pakalpojumus, 
pamatojoties uz pakalpojumu sniegšanas iekšējiem līgumiem, valsts un privāto struktūru 
partnerība, koncesiju piešķiršana), sniegt skaidrību ES tiesību aktu piemērošanā 
konkurences, piešķiršanas un atbalsta jomā, kā arī noteikt visā Eiropā spēkā esošus 
vispārējos kritērijus;

15. uzskata, ka kompetentajai iestādei ir jārūpējas par to, lai nozarēs, kurās tā ir noteikusi 
vispārējas nozīmes pakalpojumu regulējumu vai īpašus mērķus, piemērotu attiecīgajai 

  
1 OV L 312, 29.11.2005., 67. lpp.
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nozarei atbilstīgus regulējuma veidus un instrumentus, pamatojoties uz pārredzamiem 
noteikumiem;

16. tāpat uzskata, ka pārredzamības un patērētāju tiesību aizsardzības labā ar regulējuma 
instrumentiem jānodrošina, ka noteikumus vismaz pieņem šādās jomās:

– nosakot nosacījumus, lai piekļūtu pašreizējiem tīkliem, ja piekļuve pakalpojumu 
sniegšanai ir nepieciešama; 

– nosakot cenu un/vai tarifu nosacījumus pakalpojuma sniegšanai;
– nosakot pakalpojuma sniedzēja un lietotāja domstarpību izšķiršanu ārpustiesas kārtībā, 

neskarot pārsūdzības iespējas, un
– par konkurenci atbildīgo iestāžu konsultācija un vajadzības gadījumā precīzas norādes 

uz valstu noteikto un EK līgumā minēto konkurences noteikumu pārkāpumiem;
17. lai nodrošinātu kvalitātes ziņā augstvērtīgus un efektīvus vispārējas nozīmes 

pakalpojumus, ierosina pēc brīvprātības principa noteikt objektīvas un pārredzamas 
kvalitātes normas, lai nodrošinātu vispārējā labuma saistību izpildi, universālo 
pakalpojumu sniegšanu vai vispārējas nozīmes pakalpojuma sniedzējam izvirzītu īpašu 
mērķu īstenošanu; nosakot minētās kvalitātes normas ir jāņem vērā šādi aspekti:

– pakalpojuma saņēmēju aizsardzība un drošība,
– attiecīgās normas piemērojamība un atbilstība pakalpojuma mērķiem un izmaksām,
– pēc iespējas plaša attiecīgās normas izplatīšana un publiskošana un
– vienkārša un efektīva normas ievērošanas kontrole, ko nosaka, pamatojoties uz hartu 

vai rīcības kodeksu;
18. aicina Komisiju saskaņā ar Parlamenta 2004. gada 14. janvāra rezolūciju, 2005. gada 

9. marta rezolūciju par Lisabonas stratēģijas termiņa vidusposma pārskatu1, 2006. gada 
15. marta rezolūciju par Eiropadomes 2006. gada pavasara sanāksmes ieguldījumu 
saistībā ar Lisabonas stratēģiju2 un saskaņā ar šo rezolūciju iesniegt priekšlikumu par 
piemērotu likumu izstrādi;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

  
1 OV C 320 E, 15.12.2005., 164. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0092.
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PASKAIDROJUMS

Sabiedrisko pakalpojumu nozīme

Piekļuve augstas kvalitātes sabiedriskajiem pakalpojumiem ir svarīgs politisks jautājums.
Lielākajā daļā augstas dzīves kvalitātes definīciju tiek minēti tādi jēdzieni kā labas skolas un 
slimnīcas, tīrs ūdens, drošs un uzticams transports un elektroenerģija.

Tomēr sabiedriskie pakalpojumi nav tikai atsevišķu pilsoņu svarīga dzīves kvalitātes 
sastāvdaļa. Tiem ir svarīga nozīme ES labākā parauga Lisabonas stratēģijā, kuras mērķis ir 
izveidot spēcīgu Eiropas sociālo un ekonomisko modeli, lai radītu pasaulē dinamiskāko, 
vienotāko un ilgtspējīgāko ekonomiku. Labi sabiedriskie pakalpojumi var palīdzēt pārvarēt 
ekonomisko stagnāciju, sociālo atstumtību un izolāciju, stiprināt sociālo un teritoriālo 
kohēziju, kā arī uzlabot Eiropas iekšējā tirgus darbību un tā ārējo konkurētspēju.

Tādēļ augstas kvalitātes sabiedriskie pakalpojumi, kas ir atvērti un pārredzami un ar 
vienlīdzīgu piekļuvi visiem, ir svarīga mūsdienu Eiropas sabiedrības modeļa sastāvdaļa.
Tirgus spēki vien ne vienmēr var reaģēt uz sabiedrisko pakalpojumu dinamisko raksturu. Šī 
iemesla dēļ visu līmeņu valsts iestādes ir dziļi iesaistītas šādu pakalpojumu nodrošināšanā, 
reglamentēšanā, organizēšanā vai dažādu pakāpju finansēšanā un atbalstīšanā. ES uzdevums 
nav iejaukties šādu pakalpojumu nodrošināšanā, taču pēc referenta domām ES būtu jārada 
daudz lielāka juridiskā noteiktība, kas jebkura līmeņa valsts iestādēm ļautu veikt to 
pienākumus sabiedrības interešu ievērošana, nodrošinot šos pakalpojumus. ES uzdevums ir 
arī nodrošināt atbilstīgus standartus visā Eiropas Savienībā, lai Eiropas pilsoņu tiesību reāls 
ieguvums būtu labi, efektīvi un augstas kvalitātes sabiedriskie pakalpojumi.

Kas ir sabiedriskie pakalpojumi?

Ir dažādi viedokļi par to, kas ir „sabiedriskie pakalpojumi”. Daži domā, ka sabiedriskie 
pakalpojumi ir tie, ko nodrošina vai finansē valsts iestādes. Citiem galvenais kritērijs ir, vai 
šie pakalpojumi ir „sabiedrības interesēs”. Šajās sarežģītajās debatēs tika piedāvātas arī citas 
definīcijas.

Referents uzskata, ka svarīgi ir sākt izskaidrot dažādos priekšstatus par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem un nošķirt vispārējās intereses pakalpojumus, kas no vienas puses ir 
komerciāla rakstura un ko galvenokārt finansē lietotājs. EK Līgums tos kvalificē kā vispārējas 
ekonomiskas nozīmes pakalpojumus (SGEI) saskaņā ar ES Līguma 16. pantu. Un no otras 
puses, pakalpojumi, kas nav komerciāli un ko lielākoties finansē no valsts vai sabiedriskajiem 
līdzekļiem, un kurus var uzskatīt par neekonomiskiem vispārējas nozīmes pakalpojumiem 
(SNEGI), tie ir tādi vispārējas nozīmes pakalpojumi, kas veic vienīgi sociālās funkcijas vai ir 
valsts iestāžu prerogatīvas.

16. panta ideja ir nošķirt tos pakalpojumus, kurus var nopietni ietekmēt vienotā tirgus darbība, 
jo tie pēc būtības ir ekonomiski, no neekonomiskiem pakalpojumiem, kurus ietekmēt nevar.
Neekonomiskie pakalpojumi, tostarp, piemēram, policija un tiesa, atrodas tikai un vienīgi 
valsts un reģionālo valdību kompetencē, un nevis ES kompetencē. Diemžēl pašreizējā ES 
likumdošana nedod skaidras norādes, kā atšķirt vispārējas ekonomiskās nozīmes 
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pakalpojumus, vispārējas nozīmes pakalpojumus un citus pakalpojumus, tas nozīmē, ka 
atsevišķos gadījumos nav skaidrs, vai un kādā mērā ES tiesību akti attiecas uz vienoto tirgu.
Tādēļ referents vēlētos uzsākt debates par šo jautājumu iespējamo precizējumu.

Dažādu valstu tradīciju ievērošana

Visā Eiropā labus sabiedriskos pakalpojumus uzskata par svarīgu civilizētās sabiedrības 
sastāvdaļu. Taču valstu tradīcijas attiecībā uz to, ko, kā un kas šos pakalpojumus nodrošina, 
būtiski atšķiras, tādējādi rodas pārpratumi un neskaidrības par to, ko īsti nozīmē sabiedriskie 
pakalpojumi, un nevēlēšanās pat mēģināt izstrādāt kopējus Eiropas kritērijus un 
pamatnostādnes.

Valstu, reģionālās un vietējās varas iestādes labprāt izmanto savu autonomiju noteikt politiku 
saviem pilsoņiem pēc sava prāta. Taču praksē tās bieži vien konfrontē ar Eiropas Komisijas 
vai Eiropas Tiesas iejaukšanos, kas to darbības ir vērtējusi saskaņā ar Eiropas iekšējā tirgus 
noteikumiem, piemēram, uzskatot, ka šķērssubsidēšana ir pretrunā ar valsts atbalsta 
noteikumiem, nosakot apgrūtinošus valsts iepirkumu noteikumus vai kāda sabiedriskā 
pakalpojuma saistības uzskatot par šķērsli Eiropas vienotajam tirgum.

Referents uzskata, ka pakalpojumu sniedzējiem, valsts iestādēm, privātajiem uzņēmumiem un 
pakalpojuma lietotājiem šobrīd nav garantēta nedz efektīva aizsardzība vietējām 
autonomijām, nedz juridiskā noteiktība.

Lai izveidotu lielāku juridisko noteiktību, ir jānoskaidro situācija, lai aizsargātu vietējo 
autonomiju un subsidiaritātes principu, definējot attiecības no vienas puses starp vienotā 
tirgus noteikumiem un no otras puses – sabiedrības interešu mērķiem, nodrošinot šos 
vispārējās intereses pakalpojumus ar nopietnu ekonomisko dimensiju, kas var ietekmēt 
vienotā tirgus darbību.

Neskaidrība un nenoteiktība esošajos tiesību aktos

Kaut arī ierosinātais Konstitucionālais līgums, ja to ratificētu, nodrošinātu konstitucionālo 
aizsardzību vispārējas intereses pakalpojumiem, detalizētākos tiesību aktos, kas izveidoti gadu 
gaitā, paliek liela praktiska nenoteiktība, jo Līgums nosaka tikai vispārīgākos principus, ar ko 
regulē sabiedriskos pakalpojumus, savukārt detalizētāka ES tiesību aktu struktūra interpretē 
un īsteno tās vienotā tirgus noteikumus.

Nav skaidrs, kādā mērā vispārējas intereses pakalpojumi vai vispārējas ekonomiskās intereses 
pakalpojumi ir iekļauti, piemēram, konkurences likumā, vienotā tirgus tiesību aktos vai 
noteikumos, ar ko reglamentē subsīdijas vai valsts iepirkumu procedūru. Tiesību aktu 
pilnveidošana ir atkarīga no bieži vien neparedzamajiem notikumiem Komisijā vai Eiropas 
Tiesā.  Un gadu laikā dažādu sabiedrisko pakalpojumu tīklu, tādu kā telefonsakaru, pasta, 
enerģētikas un dzelzceļa, liberalizācija katru reizi ir pamatota ar citādiem noteikumiem, 
juridiskajai situācijai kļūstot arvien sarežģītākai un nenoteiktākai. Turklāt sabiedrisko 
pakalpojumu finansēšana un pārvaldība Eiropā ir atkarīga no neparedzamas tiesu prakses 
attīstības un juridiskās interpretācijas.

Komisijas nesen pieņemtā Zaļā un Baltā grāmata par vispārējas intereses pakalpojumiem un 
jaunais paziņojums par vispārējas intereses sociālajiem pakalpojumiem, ir apbēdinājies tos, 
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kas cerēja, ka tiks izveidota jauna, drošāka juridiskā situācija sabiedrisko pakalpojumu 
nozarē: Komisijas dokumenti nevienā no visiem minētajiem aspektiem nerada lielāku 
juridisko noteiktību. Turklāt priekšlikumi pakalpojumu direktīvai izvirza jaunus jautājumus 
par turpmākajiem nosacījumiem attiecībā uz funkcionāliem sabiedriskajiem pakalpojumiem.

Aicinājums rīkoties: lielāka juridiskā noteiktību sabiedrisko pakalpojumu jomā

Lai aizsargātu vispārējās intereses pakalpojumus un izbeigtu juridisko nenoteiktību, Eiropai 
nekavējoties un paralēli darbam pie plašākas Pakalpojumu direktīvas ir jāizveido vispārējs 
tiesisks regulējums sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas papildina esošo nozaru un valstu 
noteikumus, kas jāievieš, pieņemot vienotu lēmumu ar Eiropas Parlamentu.

Jaunajā tiesiskajā regulējumā ir:

§ jāprecizē pienākumu sadalījums starp ES un dalībvalstīm;
§ jāievieš skaidri kritēriji, kā atšķirt vispārējas „ekonomiskās” un „neekonomiskās” 

intereses pakalpojumus, uz kuriem attiecas dažādi normatīvie akti;
§ jāaizsargā vietējo varas iestāžu suverenitāte attiecībā pret sabiedrisko pakalpojumu, 

par ko tās ir atbildīgas, izveidi un pārvaldību;
§ jānodrošina pilsoņiem tiesības līdzdarboties, nodrošinot, ka viņu vajadzības, sūdzības 

un problēmas tiek atbilstīgi un nekavējoties izskatītas, un aizsargājot patērētāju un 
pilsoņu tiesības;

§ jāņem vērā, ka atsevišķiem pakalpojumiem ir nepieciešami īpaši nozares tiesību akti, 
un Parlamentā ir jānosaka skaidras attiecības starp šādiem tiesību aktiem un 
Pakalpojumu direktīvu.

§ jānodrošina pārredzamības, atvērtības, solidaritātes, augstas pakalpojumu kvalitātes, 
vispārīguma, vienlīdzīgas piekļuves, partnerības ar pilsonisko sabiedrību un 
darbaspēka iesaistīšanās principa ievērošana;

§ jāizskaidro principi, ar kuriem regulē sabiedrisko pakalpojumu finansēšanu un valsts 
iepirkumu noteikumus, it īpaši attiecībā uz dažādām un jaunām nodrošinājuma un 
pārvaldības formām funkcionējošu sabiedrisko pakalpojumu nozarē.

Gan ekonomisko, gan neekonomisko vispārējās intereses pakalpojumu definēšanai, 
formulēšanai, organizēšanai un finansēšanai ir jāturpina būt par dalībvalstu un to reģionālo un 
vietējo iestāžu uzdevumu. Lai sasniegtu iepriekš minētos svarīgākos standartus un kritērijus, 
referents paredz visplašāko risinājumu dažādību pakalpojumu nodrošinājumam vietējā līmenī, 
atbildot uz vietējās sabiedrības vajadzībām.


