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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlaments 2011. gadā savā Heide Rühle sagatavotajā ziņojumā pauda kritiku par 
prasībām attiecībā uz iespējamu tiesību aktu par koncesijām. 
Gluži otrādi, Komisijas priekšlikums izraisītu daudz jaunu problēmu. 

Valsts uzdevumi

Valsts ar savām struktūrām nodrošina cilvēkiem pakalpojumus un preces. 
Pakalpojumu veidus cita starpā iedala universālā pakalpojuma saistībās, vispārējas nozīmes 
sociālajos pakalpojumos, vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumos un vispārējas 
nozīmes pakalpojumos1. 
Tos nav viegli atšķirt, un bieži to vēlāk paveic tiesas. Priekšlikumā tie netiek šķirti. 

Valsts savu uzdevumu izpildei piešķir pasūtījumus publiskā pasūtījuma ietvaros, daļēji —
koncesiju veidā. Priekšlikumā nav veikta nodalīšana, kā arī nav nosaukti savstarpējas 
izslēgšanas kritēriji.

Saskaņā ar LESD 14. pantu un LESD 26. protokolu vietējais, reģionālais un valsts līmenis 
pats izlemj, vai tas pats nodrošina vispārējas nozīmes preces un pakalpojumus, vai tos pasūta. 
Turklāt uzmanības centrā ir cilvēku apgāde, nevis iekšējā tirgus kritēriji. Tādēļ ir specifiski 
jādefinē darbības joma. 

Valsts līmeņi uzņemas uzdevumus un seko mērķim, kas nodrošina sabiedrības labklājību, 
kopības sajūtu un sociālo vienotību. 
Lēmumu pieņēmēji sakarā ar piešķiršanas kritēriju izvēli atrodas sava veida "ietvarā", kas 
ierobežo viņu lēmumu: 
priekšlikumā ir minēts saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijs. 
Pēc tam līdzās cenai un izmaksām varētu izmantot atsevišķus noteiktus „tehniskus” kritērijus. 
Lēmumu, „vai” tiek piešķirts pasūtījums, ierobežo šāds faktors: publiskie budžeti, kam ir 
finansiālas problēmas, varētu izrādīties spiesti piešķirt pasūtījumu privātajam sektoram, jo 
publiskā sektora darbinieki bieži vien pelna vairāk nekā privāto uzņēmumu darbinieki. 
Tas nav koncesiju direktīvas uzdevums — faktiski izdarīt spiedienu par labu valsts uzdevumu 
privatizēšanai.

Arī jautājumu par to, „kā” notiek piešķiršana, limitē ierobežotie piešķiršanas kritēriji. 

Tā kā priekšlikumā netiek nodalīti pakalpojumu veidi, varētu nonākt pretrunā pašnoteikšanās 
tiesības un pakalpojumu brīvība. To varētu novērst, tikai izslēdzot noteiktus pakalpojumus. 

Tas nav noteikumu par koncesijām uzdevums — veikt publiskā budžeta sanāciju. Tas būtu 
jāpanāk, nevis izdarot spiedienu uz izdevumu sadaļu, izmantojot zemas cenas un izdevumus, 
bet gan uzlabojot ieņēmumu sadaļu.

Vispārīgie kritēriji 

                                               
1 Komisijas paziņojums COM(2011)0900 galīgā redakcija.
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Direktīvas priekšlikums nerada juridisko noteiktību. Koncesiju definīcija atšķiras no Tiesas 
izmantotās definīcijas. Tas varētu izraisīt jaunus lēmumus. Trūkst norobežojuma no citām 
līgumattiecībām kā licencēm, atļaujām utt.

Riska pārejas kritērijs nav pietiekams. Ja koncesijas īpašnieks ūdensapgādē kļūtu 
maksātnespējīgs, valstij arī turpmāk būtu jānodrošina ūdensapgāde. Risks nekad pilnībā 
nepārietu pie koncesijas īpašnieka.

Nav nodrošināta procesa pārredzamība un vienkāršība. 

Nav skaidrs, cik ilgi pastāv šādi regulējumi. Nav iespējams paredzēt turpmākās prasības un 
nepieciešamību pēc vēlākas apspriešanas. 

Savstarpējā pretrunā ir kvalitātes nodrošinājums un zemas cenas kritērijs. 

Nodarbinātība un sociālās lietas 

Pieredze rāda, ka zemas cenas kritērijs izraisa spiedienu attiecībā uz darbinieku skaitu, kas 
strādā uzņēmumā un pie apakšuzņēmēja, un uz viņu darba apstākļiem. Tas nav savienojams ar 
horizontālo sociālo klauzulu saskaņā ar LESD 9. pantu. 
Labākā saimnieciskā piedāvājuma kritērijs satur prasības attiecībā uz sociālajiem kritērijiem. 
Tos neaptver klauzulas par „uzticību tarifiem” un vēl citu kritēriju iekļaušana. Līdz ar to 
sacensības par to, kurš piedāvās zemāko cenu, notiek uz darbinieku „rēķina”. 

Ievērojot kritērijus, tiek norādīts uz valsts un Eiropas darba likumu standartu ievērošanu. 
Tomēr valsts standartiem ir jāsaskan ar Eiropas tiesību normām. Līdz ar to pamatprincipa 
„vienāda alga par vienādu darbu salīdzināmā darbavietā” ievērošana ir faktiski izslēgta.

Trūkst izteiktas norādes uz to, ka nevienai valstij nav liegts ievērot SDO nolīgumu C 94 un 
visām dalībvalstīm būtu jāratificē un jāievēro šis nolīgums. 

Sociālie pakalpojumi ir cieši saistīti ar cilvēku sadzīvi un veselību galvenokārt vietējā līmenī. 
Tie būtu pilnībā jāizņem no dokumenta, tāpat kā pakalpojumi, ko nodrošina darba ņēmēju 
apvienības.

Bieži rodas grūtības panākt, lai apakšuzņēmēji ievērotu obligātus darba nosacījumus. Trūkst 
solidārās atbildības ar galveno uzņēmēju. 

******

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju ierosināt Komisijas priekšlikuma noraidīšanu.


