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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

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

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kopienas Lisabonas programmas īstenošana. 
Vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi Eiropas Savienībā” (COM(2006)0177) un 
Komisijas dienestu darba dokumentu, kas pievienots minētajam paziņojumam 
(SEC(2006)0516),

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 2., 5., 16., 86,136.pantu, 137. 
panta 1. punkta j) un k) apakšpunktus, 143., 144. un 145. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un it īpaši tās 36. pantu,

– ņemot vērā Līgumu par Konstitūciju Eiropai, ko valstu un valdību vadītāji parakstīja 
2004. gada 29. oktobrī Romā un jo īpaši tā II–94. un III–122. pantu,

– ņemot vērā 2006. gada ... novembra nostāju attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pakalpojumiem iekšējā tirgū1,

– ņemot vērā Briseles 2006. gada 23. un 24. marta Eiropadomes secinājumus,

– ņemot vērā 2004. gada 14. janvāra rezolūciju par Komisijas Zaļo grāmatu par vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem2,

– ņemot vērā 2006. gada 15. marta rezolūciju par sociālo aizsardzību un sociālo integrāciju3,

– ņemot vērā 2006. gada 6. septembra rezolūciju par Eiropas nākotnes sociālo modeli4,

– ņemot vērā 2006. gada 27. septembra rezolūciju par Komisijas Balto grāmatu par 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem 5,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu, kā arī Juridiskās 
komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas un Ekonomikas un monetāro lietu komitejas atzinumu (A6-0000/2006), 

A. tā kā vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi ir viens no Eiropas sociālo modeli 
balstošajiem pamata pīlāriem, viens no pamatelementiem sociālās saskaņas panākšanai un 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas nodrošināšanai Eiropas Savienībā, kā arī 

  
1 Ziņojums A6-0375/2006, paredzēts 2006. gada 15. novembra sanāksmes darba kārtībā.
2 OV C 92 E, 16.4.2004., 294. lpp.
3 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0089.
4 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0340.
5 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0380.
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viens no Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanas instrumentiem,

B. tā kā norādīto pakalpojumu mērķis ir ne vien īstenot tādas kopējas vērtības, kā piemēram, 
sociālais taisnīgums, vienlīdzība, solidaritāte, demokrātijas un brīvības attīstība, un tā kā 
vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu augstākais mērķis ir pilsoņu pamattiesību un 
cilvēka cieņas principu ievērošana,

C. tā kā vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi nevar tikt uzskatīti kā valsts varai uzlikts 
slogs, bet tieši pretēji – tie ir pozitīvas ietekmes avots ekonomiskās izaugsmes, 
labklājības, nodarbinātības un sociālās kohēzijas nodrošināšanai,

D. tā kā vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu sniegšana ir jāīsteno dinamiskā vidē, tie ir 
nepārtraukti jāadaptē ar mērķi saglabāt augstu kvalitāti un efektivitāti,

E. tā kā pamata sociālo pakalpojumu pieejamība dažādās dalībvalstīs tiek nodrošināta ļoti 
atšķirīgā līmenī; uzskata tomēr, ka šo pakalpojumu sniegšana ir obligāti jānodrošina visā 
ES teritorijā, lai panāktu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju,

F. F. tā kā pastāv konceptuālas neskaidrības attiecībā uz dažiem šīs jomas pamatjēdzieniem, 
piemēram tādiem, kā „sabiedriskais pakalpojums”, „vispārējas nozīmes pakalpojums”, 
„pakalpojums ar vispārēju ekonomisku nozīmi”, „vispārējas nozīmes sociāls 
pakalpojums”, un tā kā šī neskaidrība pastāv arī nesen izstrādātos Kopienas tiesību aktos, 
līdz ar to pastiprinot šajā jomā novēroto juridisko nenoteiktību,

G. tā kā normatīvā regulējuma trūkums šajā jomā ir bijis par pamatu plašai interpretācijai 
tiesu praksē, kas ne vienmēr ir saskanīga; tā kā visas ieinteresētās jomas pieprasa skaidrus 
darbības pamatprincipus, kas pēc iespējas novērstu nepieciešamību pēc tiesas 
interpretācijas, lai varētu panākt maksimālu juridisko noteiktību,

H. tā kā līdz ar to steidzami ir nepieciešams precizēt šos konceptus un vispārējas nozīmes 
sociālo pakalpojumu darbības tiesisko regulējumu, bet īpaši ir nepieciešams precizēt 
vispārējas nozīmes principu, kā arī konkurences un valsts atbalsta jomā pastāvošās 
normas,

I. tā kā sociālie pakalpojumi nekādā gadījumā nedrīkst tikt ieskaitīti atlikumu kategorijā, 
kura tiktu definēta kā pakalpojumi, kas nav komercpakalpojumi vai pakalpojumi ar 
vispārēju ekonomisku nozīmi ; tā kā tieši pretēji – ņemot vērā to, ka tie attiecas uz 
konkrētu sabiedrības daļu un ņemot vērā to organizācijas, finansējuma un mērķa īpatnības, 
tie ir jāuzskata par īpašu, atsevišķu pakalpojumu kategoriju, kam ir būtiska sabiedriska 
nozīme,

J. J. tā kā vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu joma nodrošina darbu arvien lielākam 
personu skaitam un tā kā nodarbinātības pieaugums šajā nozarē pārsniedz vidējo 
pieaugumu citos sektoros un tajā ir iesaistīts liels sieviešu skaits, un tā kā tajā pastāv 
interesanti profesionālās fleksibilitātes modeļi, piemēram, nepilna laika darbs, elastīgs 
darba laiks vai brīvprātīgs darbs, kuri ir jāpopularizē un atbilstīgi jāaizsargā darba 
likumdošanā; tā kā vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu sektorā ir konstatēti 
satraucoši profesionālās nestabilitātes gadījumi, no kuriem ir jāizvairās,
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K. tā kā veselības aprūpes dienesti, uz kuriem minētais Komisijas paziņojums nav attiecināts, 
arī ir vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi un to īpašības un mērķi ir tādi paši; atzīst 
tomēr to organizācijas īpatnības, kā arī finansiālo slodzi, ko tie rada dalībvalstu valsts 
pārvaldes iestādēm,

1. ir apmierināts par Komisijas iniciatīvu, kas saskan ar Baltās grāmatas par vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem īstenošanu un kuras mērķis ir šiem pakalpojumiem sniegt 
atsevišķu konceptuālu un tiesisku pamatu; uzskata tomēr, ka Komisijas minētajā 
paziņojumā nav sniegti pietiekami skaidrojumi un definīcijas attiecībā uz vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem un tajā uz vēlāku laiku atlikta lēmuma pieņemšana 
par tiem piemērojamo tiesisko regulējumu;

2. atkārtoti apliecina atbalstu moderniem un kvalitatīviem vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem, kuri vērsti uz tādām vērtībām, kā vienlīdzība, solidaritāte, tiesiskums un 
cilvēka cieņas ievērošana, un kas balstīti uz tādiem principiem kā pieejamība, universāls 
pakalpojums, efektivitāte, ekonomiska resursu pārvalde, nepārtrauktība, pietuvinātība 
lietotājam un pārredzamība, kas veicina to Kopienas uzdevumu īstenošanu, kas definēti 
Līguma 2. un 3. pantā;

3. ir pārliecināts, ka vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi ir līdzeklis Lisabonas 
stratēģijas sociālās dimensijas nostiprināšanai, sociālās programmas mērķu sasniegšanai 
un to problēmu risināšanai, ko izraisa, globalizācija, rūpniecības pārmaiņas, tehnoloģiju 
progress, demogrāfiskās pārmaiņas, migrācija vai sociālo un darba modeļu izmaiņas, 
tādējādi veicinot sociālas Eiropas veidošanos;

4. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir atzinusi galvenos elementus, kas nosaka vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu īpašo raksturu un kas tos padara atšķirīgus no citiem 
pakalpojumu veidiem;  uzskata tomēr, ka organizācijas kritēriji, kuri saskaņā ar minēto 
paziņojumu raksturo vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumus, var tikt pieņemti tikai 
pagaidām un indiktīvos nolūkos, gaidot skaidrākus secinājumus, kas radīsies konsultāciju 
procesa rezultātā, kuru Komisija ir apņēmusies uzsākta ar dalībvalstīm un vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu sniedzējiem un izmantotājiem;

5. uzskata par nepareizu tādu pieeju vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, kas ar 
konkurenci, valsts un tirgus atbalstu saistītās normas pretstata sabiedriskā pakalpojuma, 
vispārējās nozīmes un sociālās kohēzijas konceptiem;  uzskata, ka tieši pretēji – ir jāmeklē 
saskaņa starp tiem, veicinot pozitīvu sinerģiju starp ekonomisko un sociālo pusi; apliecina 
tomēr, ka vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu gadījumā normas, kas attiecas uz 
konkurenci, valsts atbalstu un iekšējo tirgu nedrīkst būt pretrunā ar sabiedriskā 
pakalpojuma pienākumu, un nevis otrādi;

6. atzīst, ka attiecībā uz vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem savstarpēji konkurē 
divi faktori, starp kuriem ir jānovērš pretrunas – pirmkārt, subsidiaritātes princips, kurš 
apliecina valsts varas brīvību noteikt, organizēt un finansēt vispārējas nozīmes sociālos 
pakalpojumus pēc savām vēlmēm, kā arī proporcionalitātes princips, un otrkārt, 
līdzatbildība, kas saskaņā ar Līgumu ir piešķirta Kopienai, īpaši saskaņā ar tā 16. pantu, kā 
arī Kopienas līmenī pastāvošās un atbalstītās pamata vērtības un principi, kas visiem ir 
jāievēro pateicoties vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu regulējumam, kura loma ir 
aizsargāt cilvēktiesības un cilvēka cieņu;
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7. uzskata tomēr, ka ņemot vērā vispārējas nozīmes sociāliem pakalpojumiem raksturīgās 
īpatnības, kuras ir saistītas ar šo pakalpojumu būtību un to izmantotāju stāvokli, tiem 
piešķirto vispārējās nozīmes sūtību, kā arī ņemot vērā tirgus nepilnības dažu sociālo 
pakalpojumu sniegšanā, nesaskaņu gadījumā priekšroku vajadzētu dot vispārējas nozīmes 
aizsardzībai, kas ir šo pakalpojumu raksturīgākais un būtiskākais elements;

8. šajā kontekstā ar bažām atzīmē nesen notikušos mēģinājumus vispārējas nozīmes 
sociālajiem pakalpojumiem piemērot komercpakalpojumu un pakalpojumu ar vispārēju 
ekonomisku nozīmi normatīvus un principus, neņemot vērā tos elementus un principus, 
kas šķir vispārējas nozīmes sociālos pakalpojumus no pārējiem pakalpojumiem;

9. uzskata par nepieciešamu steidzami novērst vispārējas nozīmes pakalpojumu jomā 
pastāvošo juridisko nenotiektību, neatkarīgi no tā, vai šiem pakalpojumiem ir ekonomiska 
vai sociāla nozīme; tāpēc prasa, lai Komisija nekavējoties, ar mērķi nodrošināt juridisko 
noteiktību un pārskatāmību, meklē visas iespējas padarīt skaidrāku vispārējas nozīmes 
sociālo pakalpojumu tiesisko kontekstu un dotu tiem pamata tiesisko regulējumu, īpaši –
pieņemot likumdošanas instrumentus, tostarp iespējams – pamatdirektīvu;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis aizsargāt un popularizēt tādu nodarbinātības kārtību, kas 
plaši sastopama sociālo pakalpojumu nozarē, piemēram, sieviešu nodarbināšanu, elastīgu 
darba laika organizāciju, nepilna laika darbu, brīvprātīgo iesaistīšanu, bet izvairīties no 
krāpšanas un nestabilitātes un novērst darba apstākļu pasliktināšanos šajā jomā 
nodarbinātajiem vai nekvalificēta vai mazkvalificēta darbaspēka izmantošanu; prasa arī, 
lai Komsija vienmēr konsultāciju procesā un savā ziņojumā iekļauj jautājumus, kas saistīti 
ar integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai;

11. aicina Komisiju, dalībvalstis un vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu sniedzējus, 
ņemot vērā stresu, darba laika veidu (darbs maiņās un naktīs), darba bīstamību vai 
smagumu, kas raksturīgs dažām sociālo dienestu veiktajām darbībām, veidot profesionālās 
sagatavošanas pasākumus, kas vērsti uz pielāgošanos šādiem apstākļiem un uz spēju tos 
pārvarēt, lai nodrošinātu augstāku pakalpojumu kvalitāti un labākus darba un dzīves 
apstākļus šajā jomā nodarbinātajiem; uzskata arī, ka mainīgais sociālo pakalpojumu 
pieprasījuma apjoms, liek valsts varai nodrošināt paaugstinātu profesionālās sagatavotības 
līmeni sociālajiem darbiniekiem;

12. pauž atzinību par Komisijas iniciatīvu uzklausot ieinteresētās puses attiecībā uz vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu definīciju un organizāciju; uzskata, ka šis dialogs 
nodrošinās lielāku pārredzamību un augstāku šo pakalpojumu kvalitāti, kā arī tos vadošo 
principu un vērtību nostiprināšanos;

13. aicina, lai Komisija un dalībvalstis ņem vērā vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu 
organizācijas un pārvaldes kārtības, kā arī resursu un šo pakalpojumu finansēšanas metožu 
daudzveidību; aicina veidot partnerattiecības starp valsts un privāto sektoru to sniegšanai, 
ar mērķi nodrošināt vispārējas nozīmes principa ievērošanu un augstas kvalitātes 
pakalpojumu sniegšanu;

14. uzskata, ka dažādi dalībvalstu atbildīgie valsts dienesti var brīvi nolemt, ka vispārējas 
nozīmes sociālos pakalpojumus sniegs savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības, citas 
sociāla rakstura organizācijas vai arī privātuzņēmumi, ja vien tas, ka pakalpojumu sniedz 
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privātais sektors nav pretrunā ar vispārējas nozīmes principu, taču uzskata, ka valsts 
iestādei ir jāvar jebkurā laikā pārbaudīt to, vai pakalpojumu sniedzēji ievēro vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu principus un vērtības, kā arī to, vai pakalpojumu sniegšana 
notiek saskaņā ar valsts iestāžu iepriekš noteiktām prasībām;

15. prasa, lai Komisija un dalībvalstis veicina uzņēmumu iesaistīšanos vispārējas nozīmes 
sociālo pakalpojumu atbalsta un sniegšanas finansēšanā saskaņā ar uzņēmumu sociālo
atbildību;

16. piezīmē, ka dažās dalībvalstīs, decentralizējot vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu 
sniegšanu un to uzticot reģionālajām un vietējām pārvaldes iestādēm, tam netika piešķirti 
pietiekami budžeta līdzekļi, lai nodrošinātu optimālu šo pakalpojumu sniegšanas 
kvantitatīvo un kvalitatīvo līmeni; šā iemesla dēļ aicina dalībvalstis nodrošināt to, lai, 
nododot atbildību par nozīmes sociālo pakalpojumu sniegšanu reģionālajām un vietējām 
pārvaldes iestādēm, tiktu piešķirti atbilstīgi budžeta līdzekļi;

17. prasa, lai Komisija sagatavo ziņojumu par veselības aprūpes pakalpojumiem Eiropas 
Savienībā, kurā, tā kā tie ir sociāla rakstura pakalpojumi, tiktu ņemtas vērā to īpatnības un 
kurā tiktu izskatīta nepieciešamība un juridiskās iespējas ierosināt tiesību aktu, kurā būtu 
jāiekļauj šos pakalpojumus virzošās kopējās vērtības un principi, to darbības 
pamatprincipi, sociāla rakstura organizāciju, veselības aprūpes speciālistu un privāto 
organizāciju loma, kā arī pacientu tiesības un pienākumi, atstājot dalībvalstu rīcībā 
iespējas noteikt konkrētus šo pakalpojumu organizācijas noteikumus;

18. iesaka izveidot forumu, kuru vadītu Eiropas Parlaments, lai sapulcinātu Eiropas sociālās 
organizācijas un Komisijas un Padomes pārstāvjus, kuri var sniegt atbalstu šā procesa 
vadībai;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

1. Vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi ir Eiropas sociālā modeļa svarīga sastāvdaļa.
Kaut gan ir nepieciešams attīstīt iekšējo tirgu un stiprināt ārējo konkurētspēju, lai visā 
Eiropas Savienības teritorijā nodrošinātu ekonomisko izaugsmi, tikpat svarīgi ir arī visā 
Eiropas Savienībā nodrošināt sociālo pakalpojumu labu darbību. Tādējādi tiks 
nodrošināta sociālā kohēzija, un tiks praktiski īstenota Lisabonas stratēģijas sociālā 
sadaļa.

2. Šodien Eiropā demogrāfiskā situācija ir pilnībā izmainījusies. Šīs izmaiņas ir izraisījis 
vidējā dzīves ilguma pieaugums visā Eiropas Savienības teritorijā un dzimstības 
samazināšanās lielākajā daļā dalībvalstu. Viss šis process ietekmē politiku tādās jomās kā 
drošība un sociālā aizsardzība, paaudžu solidaritāte, ģimene, darba laika elastība un 
sieviešu līdzdalība darba tirgū.

3. Daudzas Eiropas Savienības iedzīvotājas un iedzīvotāji ļoti asi izjūt Eiropas veidošanas 
procesa sociālo aspektu. To ir skaidri pierādījuši referendumi, ko vairākās dalībvalstīs 
rīkoja par Eiropas Konstitucionālo līgumu. Bieži tiek uzsvērts kontrasts starp 
pakalpojumu direktīvas sākotnējo tekstu, kas radīja daudz kritikas dažādās jomās un 
nozarēs, jo īpaši Rietumeiropā, un acīmredzami vai reāli mazāko uzmanību, ko Eiropas 
Savienība piešķir sociālajiem aspektiem. Arī šajā politiskajā kontekstā process, kura 
mērķis ir precizēt vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu (VNSP) īpašo nozīmi un 
VNSP kopumā, var būt ne vien ļoti lietderīgs, bet var arī palīdzēt izvērtēt Eiropas 
veidošanas procesa tālāko attīstību visā Eiropas Savienībā.

4. Paziņojums, ko Vladimír Špidla Eiropas Komisijas vārdā sniedza par vispārējas nozīmes 
sociālajiem pakalpojumiem Eiropas Savienībā, rada iespēju noskaidrot VNSP lomu visā 
Eiropā gan attiecībā uz sociālajiem aspektiem, gan tiesiskās noteiktības jomā. Tas arī rada 
iespēju veikt plašākas debates, kurām jāsniedzas tālāk par šī Parlamenta ziņojuma izstrādi 
un apspriešanu un balsošanu par to. Šajās plašākajās debatēs ir jāiesaista sociālās 
organizācijas, kas veic darbību Eiropas līmenī, reģionālās un vietējās iestādes, Eiropas 
Parlaments, Eiropas Komisija un Eiropadome.

5. Viens no aspektiem, kas būtu jāanalizē, attiecas uz tāda juridiska instrumenta iespējamo 
izveidi, kurš sociālo pakalpojumu jomā, ieskaitot arī veselības aprūpi, attiecīgajām 
sociālajām organizācijām nodrošinās procedūru politisko skaidrību un tiesisko noteiktību.
Turklāt tam būs jānosaka galvenie principi attiecībā uz rīcību, kas šajās jomās jāīsteno 
attiecīgajām varas iestādēm, neatkarīgi no tā, vai tās ir vietējās, reģionālās vai valsts 
iestādes un vai runa ir par federālām valstīm vai autonomām kopienām.

6. Ir pilnīgi skaidrs, ka tad, kad vietējās vai reģionālās iestādes uzņemas dažādas VNSP 
atbalsta un finansēšanas funkcijas, ir nepieciešams, lai līdzekļi, ko attiecīgajā valstī 
piešķir, būtu pietiekami un lai vietējās un reģionālās iestādes tādējādi varētu gan 
kvantitatīvi, gan kvalitatīvi pildīt savu sociālo funkciju, jo īpaši attiecībā uz atbalstu 
VNSP. Turklāt ir arī katrā ziņā nepieciešams pastāvīgi nodrošināt valsts iestāžu un sociālo 
organizāciju finanšu attiecību pilnīgu pārredzamību.



PR\640106LV.doc PE 378.584v01-00

LV

7. VNSP organizācijas un pārvaldības modeļi dažādās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi. Šī dažādība 
ir jāievēro un visos gadījumos ir jāpārbauda sniegto pakalpojumu kvalitāte un piešķirto 
publisko resursu, ja tādi bijuši, pareiza izmantošana neatkarīgi no tā, vai tie ir valsts resursi 
vai Kopienas izcelsmes resursi.

8. Jebkurā gadījumā šis Komisijas paziņojums ir vērsts uz to, lai VNSP piešķirtu precīzu 
juridisko statusu. Tajā ierosinātā paplašinātā procesa izmantošana varēs veicināt to, lai 
savstarpējām un pārējām organizācijām, kas veic praktisku darbību sociālajā jomā, noteiktu 
to juridisko statusu un lai to precizētu visā Eiropas Savienības telpā, un tas ir nepieciešams, 
pamatots un lietderīgs solis.

9. VNSP atbilst visiem kritērijiem, lai pastiprinātu Lisabonas stratēģijas sociālā aspekta 
konkrētu īstenošanu. Tas attiecas uz jaunu darba vietu skaitu, ko tie var radīt, un uz sociālo 
kohēziju, ko tie palīdz nodrošināt. Bet vēl svarīgāka ir sociālā loma, ko tie dažādā veidā 
pilda Eiropas Savienībā.

10. Jāatzīst, ka aktīva sociālā politika nav šķirama no ekonomikas politikas. Ekonomikas 
politika, kas veicina attīstību un darba vietu izveidi, var sniegt izšķirošu ieguldījumu 
aktīvākas sociālās politikas izstrādē un konkrētā īstenošanā. Tādējādi var apvienot 
ekonomikas izaugsmi un sociālo kohēziju.

11. Visā Eiropas Savienības telpā ir skaidri jāatzīst to personu darbs, kas brīvprātīgi sadarbojas 
ar organizācijām, kuras praktiski nodrošina VNSP. Šajā sakarā ir jāattīsta profesionālās 
apmācības pasākumi, kas varētu paaugstināt VNSP algoto un brīvprātīgo darbinieku sniegto 
sociālo pakalpojumu kvalifikāciju.

12. No otras puses ir jāizpēta vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu loma visā Eiropas 
Savienībā, globāli precizējot vispārējas nozīmes pakalpojuma, VNSP un vispārējas nozīmes 
tautsaimnieciska pakalpojuma jēdzienu, lai visiem sociālās jomas dalībniekiem nodrošinātu 
tiesisko noteiktību un lai precizētu izmantojamās procedūras.

13. VNSP organizācijas modeļu un pārvaldības sistēmu dažādība būs jāievēro visā Eiropas 
Savienības teritorijā. Jebkurā gadījumā šo pakalpojumu procedūrām un finansēšanas 
noteikumiem ir jāatbilst kopējiem pārredzamības un sabiedriskas kontroles principiem, lai 
paveiktie uzdevumi atbilstu sabiedriskas nozīmes sociālajiem uzdevumiem, kuri VNSP 
jāveic visā Eiropā. Tāpēc ir arī jānodrošina ne vien vispārējas nozīmes principa ievērošana, 
bet arī šo pakalpojumu efektivitāte un kvalitāte, ņemot vērā valsts iestāžu noteiktos 
uzdevumus.

14. Uzņēmumi, kas apzinās savus sociālos pienākumus, būs ļoti ieinteresēti sniegt savu 
ieguldījumu VNSP finansēšanā un atbalstā un pat varēs veicināt to izveidi vai to 
nostiprināšanu, ja tas ir pamatoti.

15. Raizes attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu darbību Eiropā var pamatot to, ka tiek 
izstrādāta īpaša direktīva, kas, balstoties uz tiem principiem un vērtībām, kuriem globāli 
jāregulē pakalpojumu sniegšana visā Eiropas Savienībā, noteiks kopējos minimālos 
noteikumus, ko dalībvalstis izstrādās un piemēros, ievērojot īpašās iezīmes un apstākļus, 
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kuri pastāv katrā valstī vai reģionā. Šāda veida nozares direktīva būs saderīga ar to, ka 
pastāv globāla pamatdirektīva par VNSP, ieskaitot veselības aprūpi, un ar tādu direktīvu 
pieņemšanu, kuru mērķis būtu risināt konkrētas problēmas, piemēram, attiecībā uz pacientu 
mobilitāti.

16. Jebkurā gadījumā VNSP ir jānodrošina arī pilnīga pārredzamība attiecībā uz to, kā piešķir 
vai izsola apakšuzņēmēju līgumus par preču vai pakalpojumu sniegšanu sociālajām 
organizācijām.

17. Šajā kontekstā ir jāprecizē ne vien vispārējas nozīmes princips, bet arī normas par 
konkurenci un valsts atbalstu. Šajā sakarā, protams, ir jāņem vērā subsidiaritātes princips, 
kas valsts iestādēm nodrošina tiesības noteikt, organizēt un finansēt VNSP, un jāievēro 
proporcionalitātes princips saskaņā ar Eiropas pamatvērtībām.

18. Šī paskaidrojuma un sniegtā ziņojuma mērķis ir veicināt Eiropas veidošanas sociālās sadaļas 
nostiprināšanu, nodrošinot tiesisko noteiktību sociālajiem dalībniekiem un valsts iestādēm, 
nodrošinot finansiālo pārredzamību un saderību ar normām, ko piemēro iekšējā tirgū, un 
uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti, saskaņā ar subsidiaritātes principu un ņemot vērā 
nepieciešamību Lisabonas stratēģiju konkrēti īstenot arī sociālajā jomā.


