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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu nākotni
(2009/2222(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, jo īpaši tā 2. pantu un 3. panta 2. punktu, un 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 9., 14., 106. un 151. pantu, 153. panta 
1. punkta j) un k) apakšpunktu, 159., 160. un 161. pantu un 26. protokolu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 36. pantu1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulu (EK) 
Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu 
un autoceļus2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra 
Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, jo īpaši tās 1. panta 3. punktu3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Lēmumu 
Nr. 1098/2008/EK par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 
(2010. gads)4,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kopienas Lisabonas programmas īstenošana: 
vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi Eiropas Savienībā” (COM(2006)177) galīgā 
redakcija) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu par vispārējas nozīmes 
sociālajiem pakalpojumiem Eiropas Savienībā (SEC(2006)0516),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Vispārējas nozīmes pakalpojumi, tostarp vispārējas 
nozīmes sociālie pakalpojumi: jauns Eiropas uzdevums” (COM(2007)0725),

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentus „Bieži uzdotie jautājumi par Komisijas 
2005. gada 28. novembra Lēmumu par EK Līguma 86. panta 2. punkta un Kopienas 
nostādņu par valsts atbalstu kompensāciju formā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistībām piemērošanu valsts atbalstam kompensācijas formā par sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistībām uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi” (SEC(2007)1516) un „Bieži uzdotie jautājumi par publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošanu vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem” 
(SEC(2007)1514),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020) un tā 2010. gada 16. jūnija rezolūciju par šo 

                                               
1 OV C 303, 14.12.2007., 1. lpp.
2 OV L 315, 3.12.2007.
3 OV L 376, 27.12.2006., 36. – 68. lpp.
4 OV L 298, 07.11.2008., 20. – 29. lpp.
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paziņojumu1,

– ņemot vērā Komisijas pirmo „Divgadu ziņojumu par vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem” (SEC(2008)2179) un tās otro „Divgadu ziņojumu par vispārējas nozīmes 
sociālajiem pakalpojumiem” (SEC(2010)1284)2,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu — par augsti 
konkurētspējīgu tirgus sociālo ekonomiku” (COM(2010)0608),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Perspektīvā: funkcionālāks pakalpojumu vienotais 
tirgus — pamatojoties uz rezultātiem, kas gūti Pakalpojumu direktīvā paredzētajā 
savstarpējās izvērtēšanas procesā” (COM(2011)0020) un tam pievienoto Komisijas 
dienestu darba dokumentu (SEC(2011)0102) par Pakalpojumu direktīvas savstarpējās 
izvērtēšanas procesu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Gada izaugsmes pētījums: ES visaptverošās reakcijas 
uz krīzi izveide” (COM(2011)0011 galīgā redakcija),

– ņemot vērā komisāra László Andor paziņojumu par Lisabonas līguma noteikumiem 
sociālajā jomā3,

– ņemot vērā Mario Monti 2010. gada 9. maija ziņojumu „Jauna stratēģija vienotajam 
tirgum — Eiropas ekonomikas un sabiedrības rīcībā”4,

– ņemot vērā Sociālās aizsardzības komitejas 2008. gada „Ziņojumu par Kopienas 
noteikumu piemērošanu vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem”5,

– ņemot vērā Sociālās aizsardzības komitejas 2010. gada ziņojumu „Brīvprātīga Eiropas 
kvalitātes sistēma sociālo pakalpojumu jomā”6,

– ņemot vērā Sociālās aizsardzības komitejas 2010. gada „Kopīgo ziņojumu par sociālo 
aizsardzību un sociālo iekļaušanu 2010. gadā”7,

– ņemot vērā Lisabonā 2007. gada septembrī, Parīzē 2008. gada oktobrī un Briselē 
2010. gada oktobrī notikušajos forumos par vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem izstrādātos secinājumus un ieteikumus8,

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots dokumentam (COM(2008)0418), „Divgadu ziņojums par 
vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem”.
3 Plenārsēdes debates trešdien, 2010. gada 6. oktobrī Briselē, 13. punkts, Lisabonas līguma noteikumi sociālajā 
jomā (debates), Komisijas locekļa László Andor paziņojums.
4 Mario Monti ziņojums Eiropas Komisijas priekšsēdētājam, 2010. gada 9. maijs.
5 ES Padome, 16062/08, ADD1, 2008. gada 20. novembris.
6 SPC/2010/10/8 galīgā redakcija
7 ES Padome, 6500/10, 2010. gada 15. februāris.
8 1. forums par vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, 2007. gada 17. septembris, Lisabona, Portugāles 

prezidentūra;
  2. forums par vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, 2008. gada 28. un 29. oktobris, Francijas 

prezidentūra;
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– ņemot vērā Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru
padomes (EPSCO) 2008. gada 16. un 17. decembra, 2009. gada 8. un 9. jūnija, kā arī 
2010. gada 6. un 7. decembra sanāksmes secinājumus1,

– ņemot vērā šādus Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumus:
- 2007. gada 19. aprīļa spriedumu lietā C-295/05 Tragsa,
- 2007. gada 18. decembra spriedumu lietā C-532/03 Komisija/Īrija (Īrijas glābšanas 

dienesti),
- 2008. gada 13. novembra spriedumu lietā C-324/07 Coditel Brabant,
- 2009. gada 9. jūnija spriedumu lietā C-480/06 Komisija/Vācija (Stadtwerke Hamburg),
- 2009. gada 10. septembra spriedumu lietā C-206/09 Eurawasser,
- 2009. gada 9. oktobra spriedumu lietā C-573/07 Sea S.r.l.,
- 2009. gada 15. oktobra spriedumu lietā C-196/08 Acoset,
- 2009. gada 15. oktobra spriedumu lietā C-275/08 Komisija/Vācija (Datenzentrale 

Baden-Württemberg),
- 2010. gada 25. marta spriedumu lietā C-451/08 Helmut Müller,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2006. gada 6. decembra  atzinumu par Komisijas 
paziņojumu „Kopienas Lisabonas programmas īstenošana: vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi Eiropas Savienībā”2,

– ņemot vērā tā 2006. gada 6. septembra rezolūciju par Eiropas nākotnes sociālo modeli3,

– ņemot vērā tā 2006. gada 27. septembra rezolūciju par Komisijas Balto grāmatu par 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem4,

– ņemot vērā tā 2007. gada 14. marta rezolūciju par vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem Eiropas Savienībā5,

– ņemot vērā 2008. gada 9. oktobra rezolūciju par sociālās integrācijas veicināšanu un 
nabadzības, tostarp bērnu nabadzības, apkarošanu ES6,

– ņemot vērā tā 2009. gada 19. februāra rezolūciju par sociālo ekonomiku7,

– ņemot vērā tā 2009. gada 6. maija rezolūciju par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir 

                                                                                                                                                  
  3. forums par vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, 2010. gada 26. un 27. oktobris, Brisele, Beļģijas 
prezidentūra.
1 ES Padome, paziņojums presei, (Presse 358), Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu 
ministru padomes 2916. sanāksme, Brisele, 2008. gada 16. un 17. decembris.
ES Padome, paziņojums presei, 9721/2/09 REV 2 (Presse 124), Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un 
patērētāju lietu ministru padomes 2947. sanāksme, Luksemburga, 2009. gada 8.–9. jūnijs.
ES Padome, paziņojums presei, 17323/1/10 REV (Presse 331PR CO 43), Nodarbinātības, sociālās politikas, 
veselības un patērētāju lietu ministru padomes 3035. sanāksme, Brisele, 2010. gada 6. un 7. decembris, 
Vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi, 18. lpp.
2 Atzinums CdR 181/2006 galīgā redakcija par dokumentu COM(2006)0177.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0340.
4 Pieņemtie teksti, T6-0380/2006.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0070.
6 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0467.
7 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0062.
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atstumti no darba tirgus1,

– ņemot vērā tā 2010. gada 18. maija rezolūciju par jaunākajām norisēm saistībā ar publisko 
iepirkumu2,

– ņemot vērā Eurofound 2003. un 2007. gadā veikto aptauju par dzīves kvalitāti Eiropā 
rezultātus3,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu, kā arī Ekonomikas un 
monetāro lietu komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Reģionālās 
attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-
0000/2011),

A. tā kā Līgumos ir apstiprināts, ka dalībvalstu mērķis pastāvīgi uzlabot dzīves un darba 
apstākļus un Savienības mērķis nodrošināt tās tautu labklājību jāsasniedz, panākot tādas 
Eiropas ilgtspējīgu attīstību, kas balstīta uz līdzsvarotu ekonomisko izaugsmi, 
konkurētspējīgu sociālo tirgus ekonomiku, kuras uzdevums ir nodrošināt vispārēju 
nodarbinātību un sociālo attīstību, vides aizsardzību un uzlabošanu, sociālās atstumtības 
un diskriminācijas apkarošanu, sociālā taisnīguma un sociālās aizsardzības veicināšanu, 
sieviešu un vīriešu līdztiesību, solidaritāti starp dažādu paaudžu cilvēkiem un bērna 
tiesību aizsardzību;

B. tā kā LESD 14. pants un 26. protokols tieši attiecas uz vispārējas nozīmes pakalpojumiem 
(VNP), kuros ietilpst arī ar tautsaimniecību saistīti un ar to nesaistīti vispārējas nozīmes 
sociālie pakalpojumi (VNSP); un tā kā ir apstiprināts, ka valsts, reģionālajām un vietējām 
varas iestādēm ir būtiska nozīme un liela rīcības brīvība, nodrošinot, pasūtot un 
organizējot pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un ka Līgumi nekādi 
neskar dalībvalstu tiesības nodrošināt, pasūtīt un organizēt ar tautsaimniecību nesaistītus 
vispārējas nozīmes pakalpojumus;

C. tā kā visiem pieejamu, augstas kvalitātes un pietiekoši lētu vispārējas nozīmes sociālo 
pakalpojumu sniegšanu tādējādi var uzskatīt par Eiropas sociālā modeļa būtisku pīlāru un 
pamatu augstai dzīves kvalitātei un ES ekonomisko mērķu sasniegšanai;

D. tā kā LES 4. panta 2. punkts un 5. panta 3. punkts paredz subsidiaritāti vietējā līmenī, 
oficiāli atzīst reģionālās un vietējā līmeņa pašvaldības un piešķir tām plašākas pilnvaras;

1. uzskata, ka VNSP un to izmantotājiem piemīt virkne īpatnību, kas papildina visiem VNP 
kopīgās īpašības. VNSP papildus veselības aprūpes pakalpojumiem, ietver arī tiesību 
aktos noteiktus un vispārīgi pieejamus papildu pakalpojumus, kas personai tiek sniegti 
tiešā veidā, kam ir profilaktiska nozīme un kas ir nozīmīgi sociālās kohēzijas un 
iekļaušanas jomā, un kas sniedz iespēju īstenot sociālās pamattiesības;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0371.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0173.
3 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.
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2. uzsver, ka VNSP jābūt pieejamiem ikvienam un neatkarīgi no cilvēku turības vai 
ienākumiem, nevis tikai neaizsargātajām grupām;

3. atbalsta Mario Monti ziņojumā ietverto ieteikumu, ka platjoslas interneta un banku 
pakalpojumiem jābūt jauniem vispārīgi pieejamiem pakalpojumiem, kas būtu jāatzīst arī 
ES tiesību aktos;

4. uzsver, ka VNSP darba vietu radīšanas, ekonomiskās aktivitātes un pirktspējas jomās 
sniedz būtisku ieguldījumu ekonomikā — Komisijas otrajā Divgadu ziņojumā norādīts, ka 
veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu nozare veido 5 % no kopējiem ekonomiskajiem 
rādītājiem un tajā ir nodarbināti 21,4 miljoni cilvēku, — un ka MVU ir īpaši atkarīgi no 
augstas kvalitātes VNSP;

5. uzsver, ka vietējām varas iestādēm ir būtiska nozīme VNSP nepieciešamības definēšanā, 
finansēšanā, sniegšanā un piešķiršanā: lēš, ka vietējo un reģionālo pašvaldību sektors 
veido15,9 % no ES-27 IKP, vietējām pašvaldībām vienām pašām nodrošinot 12,0 % un 
izdevumiem sociālās aizsardzības jomā sastādot 3 % (EUR 378,1 miljards);

6. uzsver, ka VNSP galvenais uzdevums ir sasniegt sociālās politikas mērķus un sniegt 
iespēju personām un grupām izmantot to sociālās tiesības un ka VNSP bieži vien ir 
neatņemama sociālā nodrošinājuma sistēmu daļa; norāda, ka Eurofound aptaujas par 
dzīves kvalitāti1 apstiprina, ka viens no vissvarīgākajiem veidiem, kā uzlabot pilsoņu 
dzīves kvalitāti un nodrošināt pilnvērtīgu iekļaušanu sabiedrībā un sociālo un teritoriālo 
kohēziju, ir VNP, tostarp VNSP, sniegšana un attīstīšana;

7. uzskata, ka pieredze rāda, ka komerciālo VNSP sniedzēju mērķis maksimāli palielināt 
peļņu ir pretrunā VNSP principiem un mērķiem;

8. uzsver, ka valsts un vietējām varas iestādēm, kas sniedz vai pilnvaro citus sniegt VNSP, ir 
vajadzīgs skaidrs pakalpojumu sniegšanas un izdevumu tiesiskais pamats un ka, lai arī 
Komisijas izveidotais informatīvais dienests ir būtisks, ar to nepietiek un tas nespēj 
aizsargāt VNSP sniedzējus no juridiskām problēmām;

9. uzskata, ka situācija, kurā EST ir jāturpina pieņemt spriedumus jomās, kuras tiesību aktos 
vēl jāprecizē, nav ne efektīva, ne arī pieņemama no demokrātiskā viedokļa;

10. uzsver, ka VNSP ir Eiropas nākotnei nepieciešams ieguldījums un ekonomiskās un banku 
krīzes, kā arī valstu valdību taupības programmu dēļ piedzīvo lielu spiedienu, kura dēļ 
pieprasījums pēc tiem vēl vairāk pieaug;

11. uzskata, ka solidaritātes princips un Eiropas Savienības stiprināšanas nepieciešamība 
nozīmē, ka krīze ar tās pieaugošajiem bezdarba un nabadzības rādītājiem ir jārisina ar 
krietni uzlabota ES budžeta, uzlabotu struktūrfondu, jo īpaši Eiropas Sociālā fonda, un 

                                               
1 Eurofound — Aptaujas par dzīves kvalitāti 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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jaunas Eiropas Parādu aģentūras izveides palīdzību;

12. uzskata, ka kvalitatīvu VNSP sniegšanas nolūkos dalībvalstu valdībām ir jānodrošina 
VNSP finanšu sistēma, kas garantētu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību un stabilu 
finansējumu, kā arī pienācīgus ienākumus, darba apstākļus un apmācību tiem, kas sniedz 
šos pakalpojumus;

13. uzskata, ka, lai uzturētu kvalitatīvu VNSP sniegšanu, dalībvalstīm ir nepieciešami jauni 
ienākumu veidi, piemēram, finanšu darījumu nodoklis;

14. uzskata, ka Eiropā valda plaša vienprātība par to, ka VNSP ir būtiski mūsu tautu 
labklājībai un efektīvai ekonomikai, taču ne Komisijā, ne Padomē, ne arī to starpā nav 
nekādas vienošanās par praktisku pasākumu īstenošanu, lai pārvarētu konstatētos VNSP 
sniegšanas un attīstīšanas šķēršļus;

15. uzsver, ka dalībvalstīm un vietējām varas iestādēm jādod pilnīga rīcības brīvība attiecībā 
uz lēmumu pieņemšanu par VNSP finansēšanu un sniegšanu tiešā veidā vai kā citādi, 
izmantojot visus pieejamos instrumentus, lai tādējādi nodrošinātu, ka Savienības mērķu 
sasniegšanu sociālajā jomā nekavē nekādi vienotā tirgus noteikumi, tajā pašā laikā 
atbalstot tādas vides izveidi, kas šo pakalpojumu sniegšanu padara kvalitatīvāku, 
pieejamāku un efektīvāku;

16. aicina ES tiesību aktos paredzēt iespēju savstarpējām savienībām, apvienībām un fondiem 
darboties starptautiskā līmenī;

17. aicina precizēt pamatprincipus, kas attiecas uz valsts atbalsta kontroli, un pārskatīt 
kritērijus, pēc kuriem tiek aprēķinātas kompensācijas par sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistībām;

18. aicina paplašināt Mario Monti un Neelie Kroes 2005. gada atbildi uz Altmark lietu, lai 
vienkāršotu noteikumus, uzlabotu to piemērošanas elastību un paplašinātu atkāpes 
iespējas; de minimis slieksnis trīs gadu laikā būtu jāpaaugstina vismaz līdz EUR 500 000;

19. aicina pārskatīt kritērijus, pēc kuriem saskaņā ar patlaban spēkā esošajiem ES tiesību 
aktiem tiek klasificēti ar tautsaimniecību saistīti un ar tautsaimniecību nesaistīti VNSP;

20. uzsver, ka publiskā iepirkuma noteikumi ir jāvienkāršo un jāpadara elastīgāki, lai varētu 
izpildīt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības;

21. aicina Komisiju oficiāli atzīt arī citus pakalpojumu sniedzēju atlases veidus, piemēram, 
„iekšējā iepirkuma” un „pakalpojumu koncesijas” metodes un skaidri norādīt, ka visi 
VNSP līgumu slēgšanas un finansēšanas veidi ir līdzvērtīgi; aicina paplašināt „iekšējā 
iepirkuma” metodi, iekļaujot arī tos pakalpojumu sniedzējus, kuri atbilst īpašiem 
vispārējas nozīmes kritērijiem;

22. atbalsta praktiskas VNSP „iekšējā iepirkuma” konkursu organizēšanas iespējas 
iestrādāšanu normatīvajos aktos, kas būtu izstrādāti pēc pārskatītās Regulas (EK) 
Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu 
un autoceļus, parauga un kuros būtu noteikts, ka ikviena kompetenta vietējā varas iestāde 
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var izlemt pati sniegt pakalpojumus vai arī piešķirt sabiedrisko pakalpojumu līgumus 
kādai juridiski nošķirtai personai, kuru kompetentā vietējā varas iestāde kontrolē tāpat kā 
savas struktūrvienības;

23. uzskata, ka vietējām varas iestādēm jāiesaistās publisko iepirkumu noteikumu pašreizējā 
augšupējā pārstrādes procesā, lai izvairītos no noteikumu neatbilstības reālajās situācijās 
izmantotajiem darba organizācijas veidiem;

24. aicina no jauna definēt „ekonomiski visizdevīgākā piedāvājuma” jēdzienu, lai publiskā 
iepirkuma līgumos, tostarp arī apakšlīgumos, valsts un vietējā līmeņa sociālo un kvalitātes 
kritēriju izpildi padarītu par obligātu prasību attiecībā uz VNSP sniegšanu;

25. uzsver, ka VNSP sniedzēju konstatētās problēmas ir nekavējoties jārisina;

26. aicina reformu programmā iekļaut tiesību aktu pielāgošanu un precizēšanu Eiropas līmenī, 
lai tajos tiktu iestrādātas VNSP specifiskās īpatnības;

27. uzskata, ka Sociālās aizsardzības komiteja ir sniegusi būtisku ieguldījumu VNSP būtības 
un lomas izpratnē, taču tā vēl nav pietiekami pārredzama, lai spētu virzīt uz priekšu visu 
reformu programmu;

28. ierosina izveidot augsta līmeņa daudzpusēju darba grupu, kuras mandāts sākotnēji būtu 
piešķirts uz diviem gadiem un kura būtu atvērta, elastīga un pārredzama un palīdzētu 
īstenot šajā ziņojumā, 3. foruma ieteikumos, Komisijas otrajā Divgadu ziņojumā un 
Sociālās aizsardzības komitejas ziņojumos minētās politikas prioritātes, kā arī jebkurus 
citus atbilstošus priekšlikumus; ierosina uzsākt visu to noteikumu, jo īpaši valsts atbalsta 
un publiskā iepirkuma noteikumu, pilnīgu pārskatīšanu, kuri attiecas uz VNSP, un 
izvērtēt, kā tie būtu jāpārveido, lai tiktu ievēroti un atbalstīti dalībvalstu pienākumi VNSP 
definēšanas un sniegšanas jomā, ņemot vērā patlaban notiekošo noteikumu pārskatīšanu 
no Komisijas puses;

29. uzskata, ka iepriekš minētajai darba grupai tās kompetences ietvaros būtu jāapsver arī tādi 
jauninājumi kā Eiropas VNSP resursu centrs, dalībvalstu VNSP reģistrs, izmēģinājuma 
sistēma vecāka gadagājuma ļaužu aprūpes jomā un rīcības programmas, kuru pamatā ir 
Brīvprātīgā Eiropas kvalitātes sistēma.

30. aicina Eiropas 4. forumu par vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, kuru 
organizē Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, turpināt 2007. gada 
Ferreira ziņojumā aizsākto iniciatīvu un pārskatīt reformas progresu; aicina darba grupu 
4. forumam iesniegt progresa ziņojumu, tādējādi nodrošinot foruma nepārtrauktību, 
virzību uz priekšu un jēgu;

31. mudina darba grupas vadību nodot Komisijas Sociālo lietu ģenerāldirektorātam; mudina 
darba grupā iekļaut Konkurences ĢD, Iekšējā tirgus ĢD, Vides ĢD un Veselības un 
patērētāju aizsardzības ĢD, Eiropas Nodarbinātības, Sociālās politikas, veselības un 
patērētāju lietu ministru padomi (EPSCO), sociālos partnerus un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, kas aktīvi darbojas VNSP jomā; ņemot vērā Parlamenta un Reģionu 
komitejas demokrātisko mandātu, mudina tās iesaistīties un uzņemties vadošo lomu; un 
ierosina, ka pārstāvētiem jābūt arī sociālās ekonomikas uzņēmumiem un ieinteresētajām 
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pusēm, tostarp arī brīvprātīgajām apvienībām, kā arī vietējām varas iestādēm;

32. atzinīgi vērtē Brīvprātīgo Eiropas kvalitātes sistēmu, taču uzstāj, ka tās principu 
piemērošana ir jāuzrauga, izmantojot ierosinātos kvalitātes kritērijus, un ka šajā procesā ir 
jāiesaista ieinteresētās puses;

33. mudina dalībvalstis izmantot Brīvprātīgo Eiropas kvalitātes sistēmu, lai izstrādātu 
akreditācijas un kvalitātes uzraudzības sistēmas, un ierosina, ka Brīvprātīgās Eiropas 
kvalitātes sistēmas īstenošana ir jāizvērtē atbilstoši Pamattiesību hartas un LESD 
26. protokola noteikumiem;

34. uzsver, ka pienācīgi un stabili darba apstākļi un kvalitatīva apmācība ir būtiska kvalitatīvu 
sociālo pakalpojumu sniegšanai;

35. uzskata, ka Brīvprātīgās Eiropas kvalitātes sistēmas principi ir jāizmanto, lai palīdzētu 
noteikt obligātos kvalitātes kritērijus, kurus pēc tam varētu piemērot pārskatītajiem 
publiskā iepirkuma noteikumiem;

36. ierosina novērst apstākli, ka Brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā trūkst atsauces uz 
finansējumu un pakalpojumu sniedzēja statusu;

37. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu un 
kandidātvalstu parlamentiem un valdībām un Reģionu komitejai.
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PASKAIDROJUMS

Kopš brīža, kad 2007. gada Hasse un Ferreira ziņojumā tika apskatīti vispārējas nozīmes 
sociālo pakalpojumu (VNSP) jautājumi, pasaule ir mainījusies. Pirmkārt, minētā gada beigās 
iespaidīgā veidā sabruka Komisijas un Padomes gadiem ilgi cītīgi atbalstītais ekonomikas ar 
minimālu valsts regulējumu modelis. Otrkārt, (un tas ir daudz pozitīvāk) VNSP atbalstam un 
attīstībai patlaban pastāv Lisabonas līguma jaunā regulatīvā un politikas vide. VNSP ir būtiski 
mūsu sabiedrības sociālie un ekonomiskie pīlāri. Ir jāatrod līdzekļi to pienācīgai finansēšanai. 
Šajā ziņojumā ir norādītas iespējas progresīvā un izlēmīgā veidā risināt VNSP sniedzēju un 
izmantotāju problēmas. Īpaši svarīgi ir izveidot mērķtiecīgu un augšupēju oficiālu struktūru, 
kurā būtu pārstāvētas visas ieinteresētās puses un kuras uzdevums būtu noteikt un īstenot 
nepieciešamās reformas.

Ekonomikas krīze
Sabrukums, tostarp ekonomikas stagnācija un ievērojams bezdarba un nabadzības rādītāju 
pieaugums, ir radījis milzīgus ekonomiskos un sociālos izdevumus. Dažos gadījumos 
dalībvalstu parādi un budžeta deficīts ir sasniedzis krīzes līmeni, jo tās ir socializējušas 
privātbanku parādus. Šīs situācijas izraisītais budžeta līdzekļu trūkums rada milzīgu spiedienu 
uz VNSP finansēšanas iespējām un papildina spiedienu, ko uz šo pakalpojumu jomu rada 
neoliberālās ekonomikas modelis, kurā šo pakalpojumu finansēšana tiek uzskatīta par 
papildizdevumiem, bez kuriem var iztikt. Tas vēl vairāk ir saasinājis VNSP sniedzēju un 
pilsoņu bažas par Komisijas Līgumu interpretācijas radītajiem ierobežojumiem attiecībā uz to, 
kā VNSP tiek finansēti un sniegti.

Padomes un Komisijas pašreizējās politikas uzdevums ir uzsvērt fiskālo konsolidāciju —
Stabilitātes un izaugsmes pakta parādu un budžeta deficīta kritēriju atjaunošanu pat 
neskatoties uz to, ka krīze ir parādījusi, ka Stabilitātes un izaugsmes pakts kā ekonomikas 
veselīguma nodrošināšanas pasākums ir reālajām vajadzībām absolūti neatbilstošs. Debates 
par to, kā risināt šīs problēmas, ir debates arī par to, kā Eiropas sociālo modeli izglābt no 
fatālas neveiksmes. Tā vietā, lai katra dalībvalsts meklētu pareizo VNP paredzēto izdevumu, 
nodokļu un stimulu kombināciju, lai palīdzētu ekonomikām ilgtspējīgi attīstīties, tādējādi 
dodot iespēju saprātīgā laikposmā samazināt parādu slogu un budžeta deficītu līdz samērīgiem 
apmēriem, tās īstenoja neapdomīgi ideoloģiskas darba kārtības. Būtiskā loma, ko VNSP 
šobrīd var spēlēt gan kā drošības tīkls, gan kā izaugsmes veicinātāji, līdz šim tika lielā mērā 
ignorēta.

Lisabonas līgums
Tomēr Lisabonas līguma jaunais regulatīvais un politiskais potenciāls ar noteikumu, ka to 
izmanto saprātīgi, varētu palīdzēt atjaunot šo būtisko Eiropas sociālā modeļa sastāvdaļu. 
Reaģēšana uz krīzi varētu būt iespēja atjaunot politisko apņemšanos attiecībā uz universālo 
VNSP sociālo un ekonomisko lomu.

Jaunie Līguma noteikumi (LESD 3. panta 3. punkts un 9. pants) mums dod iespēju izveidot 
modernu sociālo tirgus ekonomiku. LESD 14. pantā ir atzīts, ka pakalpojumi ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi ir neatņemama Eiropas sociālā modeļa daļa. 26. protokolā ir skaidri 
norādītas dalībvalstu atbildības jomas šādu pakalpojumu sniegšanā, savukārt Eiropas 
Pamattiesību hartā ir atzītas pilsoņu tiesības uz piekļuvi pakalpojumiem ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi.
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Šajā ziņojumā ir norādītas iespējas progresīvā un izlēmīgā veidā risināt VNSP sniedzēju un 
izmantotāju problēmas. Tajā ir norādīts, kādus tiesību aktus un politiku varētu izstrādāt, lai 
nodrošinātu, ka vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumi (VNSP) — gan pakalpojumi ar 
tautsaimniecisku nozīmi, gan bez tās — var spēlēt tiem paredzēto lomu, vienlaikus palīdzot 
mums izkļūt no krīzes un sasniegt sociālās un ekonomikas stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, 
kurus 2010. gada decembrī apstiprināja Eiropas Sociālo lietu ministru padome.

Vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu sociālā loma
Vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi (VNSP) ir daļa no vispārējas nozīmes 
pakalpojumiem (VNP) un saskaņā ar izplatītākajām interpretācijām nereti tiek nepareizi 
klasificēti kā „ekonomiski” pakalpojumi. VNSP un to izmantotājiem piemīt virkne īpatnību, 
kas papildina visiem VNP kopīgās īpašības. VNSP papildus veselības aprūpes 
pakalpojumiem, ietver arī tiesību aktos noteiktus un vispārīgi pieejamus papildu 
pakalpojumus, kas personai tiek sniegti tiešā veidā, kam ir profilaktiska nozīme un kas ir 
nozīmīgi sociālās kohēzijas un iekļaušanas jomā, un kas sniedz iespēju īstenot sociālās 
pamattiesības.

Tādi augstas kvalitātes universālie pakalpojumi kā veselības aprūpe, izglītība un bērnu aprūpe 
un tādi būtiski tīkla pakalpojumi kā transports, enerģija un telekomunikācijas nodrošina 
veselīgas, aktīvas, savstarpēji saistītas un iekļaujošas sabiedrības pastāvēšanu un ir būtiski arī 
augsta līmeņa dalībai darba tirgū un konkurētspējīgas, sociālas tirgus ekonomikas attīstībai.

Vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu ekonomiskā loma
VNSP kā viens veselums darba vietu radīšanas, ekonomiskās aktivitātes un pirktspējas jomās 
sniedz ļoti ievērojamu ieguldījumu ekonomikā. Komisijas otrajā Divgadu ziņojumā par 
vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem norādīts, ka veselības aprūpes un sociālo 
pakalpojumu nozare veido 5 % no kopējiem ekonomiskajiem rādītājiem un tajā ir nodarbināti 
21,4 miljoni cilvēku. 

Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju centrs (CEEP)1 lēš, ka vispārējas nozīmes 
pakalpojumu (VNP) sniedzēji ES tiešā veidā nodrošina 26 % (EUR 2412 miljardus) no ES 
IKP un nodarbina 64 miljonus cilvēku, no kuriem viena trešā daļa strādā veselības aprūpes un 
sociālo pakalpojumu jomā.

Eurofound aptaujā par dzīves kvalitāti2 ir konstatēts, ka viens no vissvarīgākajiem veidiem, kā 
uzlabot pilsoņu dzīves kvalitāti un nodrošināt pilnvērtīgu iekļaušanu sabiedrībā un sociālo un 
teritoriālo kohēziju, ir VNP/VNSP sniegšana un attīstīšana neatkarīgi no tā, vai tos sniedz 
valsts iestādes un aģentūras, vietējās varas iestādes, vai arī tādi sociālās ekonomikas 
uzņēmumi un dalībnieki kā apvienības, kooperatīvi un brīvprātīgo organizācijas.

Finansējums

                                               
1 Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju centrs (CEEP): Pētījums „Sabiedrisko pakalpojumu jomas 
pārskats” (Mapping of the Public services): 
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
2 Eurofound — Aptaujas par dzīves kvalitāti 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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Solidaritātes pieeja acquis communautaire, lielā mērā uzlabots ES budžets, kas spētu palīdzēt 
vājākajām ekonomikām, lielāka Eiropas Investīciju bankas līdzdalība un Eiropas Parādu 
aģentūra stabilizētu parādu radītos izdevumus, nodrošinātu straujāku ekonomikas 
atveseļošanos un stiprinātu Eiropas Savienību šajā laikā, kad aizvien pieaugoši centrbēdzes 
spēki Savienību vājina. Eiropas līmeņa finanšu darījumu nodoklis ne vairāk kā 0,5 % apmērā, 
kā norādīts Pervenche Berès ziņojumā, nodrošinātu EUR 200 miljardus gadā.

REFORMAS UZLABOŠANAS INICIATĪVA
Valsts iestādēm, kas sniedz vai pilnvaro citus sniegt VNSP, ir vajadzīgs skaidrs tiesiskais 
pamats, uz kura balstīt pakalpojumu sniegšanu un izdevumus. Komisijas izveidotais 
informatīvais dienests ir būtisks pakalpojumu sniedzējiem un šo pakalpojumu sniegšanas 
uzlabošana ir vairāk nekā vēlama. Tomēr Komisijas skaidrojumi nav novērsuši tiesiskās 
neskaidrības. EST atrodas situācijā, kurā tai ir jāpieņem spriedumi jomās, kuras tiesību aktos 
vēl jāprecizē. Tas ir nepieņemami gan no demokrātiskā, gan efektīvas lēmumu pieņemšanas 
viedokļa.
Brīvprātīgo un sociālās ekonomikas uzņēmumi, kuru rīcībā ir maz resursu vai vadības 
struktūru un kuri sniedz VNSP, publiskā iepirkuma un valsts atbalsta noteikumu birokrātiskā 
sloga dēļ var kļūt maksātnespējīgi. Tā rezultātā tiek ierobežotas to spējas un vietējo varas 
iestāžu vēlme pakalpojumu sniegšanā un novatorisku pakalpojumu izmēģinājumos izmantot 
šādas organizācijas.

Galvenais uzdevums ir izveidot un nodrošināt drošu un elastīgu VNSP sniegšanas sistēmu, 
izmantojot visus mūsu rīcībā esošos instrumentus, lai nodrošinātu, ka noteikumi, kuri 
paredzēti komercuzņēmumu darbības reglamentēšanai, veicina nevis kavē Savienības sociālo 
mērķu sasniegšanu. 

Referents uzskata, ka reformu tiesību aktu kopumā būtu jāietver Pamatregula par VNSP1, 
izmantojot LESD 14. panta noteikumus, lai definētu vispārējas nozīmes pakalpojumus un 
ierobežotu vienotā tirgus noteikumu ietekmi. Regulā varētu nodalīt VNP ar tautsaimniecisku 
nozīmi un VNP bez tautsaimnieciskas nozīmes, kā arī konsolidēt un precizēt vispārējos 
principus un kopīgos nosacījumus attiecībā uz veiksmīgu šīs pakalpojumu jomas darbību. 
Tomēr Padomes un Komisijas politiskā sastāva dēļ ir maz ticams, ka šādu tiesību aktu varētu 
pieņemt tuvākajā nākotnē, taču risinājumi ir nepieciešami jau tagad.

Šajā ziņojumā ir izklāstīta Reformu programma, kas risina problēmas, ko VNSP sniegšanā 
rada publiskā iepirkuma un valsts atbalsta noteikumi, kā arī ir skarti citi jautājumi un izteikti 
ierosinājumi, kā no valsts un vietējo varas iestāžu puses panākt elastīgāku pieeju VNSP 
finansēšanai un piešķiršanai, tostarp arī „iekšējā iepirkuma” formā. Reformām cita starpā 
jārisina arī šādi jautājumi: sociālās ekonomikas uzņēmumu un dalībnieku un brīvprātīgo 
organizāciju loma VNSP sniegšanā; valsts un vietējā līmeņa sociālo un kvalitātes kritēriju 
izpildes noteikšana par obligātu publiskā iepirkuma līgumos, tostarp arī apakšlīgumos; viltus 
pašnodarbināto personu darbības novēršana VNSP sniegšanas jomā; ES tiesību aktu 
pieņemšana, kas savstarpējām apvienībām paredzētu iespēju darboties starptautiskā līmenī.

Daudzpusēja darba grupa
Mērķtiecīgai VNSP Reformu programmai galvenokārt ir vajadzīga oficiāla sistēma, kas būtu 
vērsta nepieciešamo reformu īstenošanas virzienā. Šajā ziņojumā ir ierosināts izveidot 
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„Augsta līmeņa daudzpusēju darba grupu”, kuras izveide ir atbalstīta arī trešā divgadu foruma 
par VNSP ieteikumos. Darba grupas uzdevums būtu šāds: panākt plašu vienprātību attiecībā 
uz dažādiem priekšlikumiem, tostarp Eiropas Parlamenta, Komisijas, Sociālo lietu komisijas, 
sociālo partneru un pakalpojumu sniedzēju un izmantotāju pārstāvības organizāciju 
priekšlikumiem; konstatēt pielāgojumus, kas veicami politikā un tiesību aktos, lai izveidotu 
augstus kvalitātes standartus un garantētu juridisko noteiktību, kas nepieciešama, lai 
nodrošinātu, ka VNSP ES sabiedrībā tiek pilnvērtīgi izmantoti gan no sociālā, gan 
ekonomiskā viedokļa. Darba grupa būtu jāvada Sociālo lietu ĢD un tās sastāvā būtu jāietilpst 
iepriekš minētajām organizācijām, kā arī Konkurences ĢD, Iekšējā tirgus ĢD, Vides ĢD un 
Veselības un patērētāju aizsardzības ĢD. Darba grupas mandāts sākotnēji būtu piešķirts uz 
diviem gadiem un tās mērķis būtu sagatavot progresa ziņojumu iesniegšanai ceturtajam 
Divgadu forumam par VNSP, kas ir ierosināts arī šajā ziņojumā. 
___________________________

1 Sociālistu un demokrātu grupas Regulas par VNSP projekts: proinsias.derossa@europarl.europa.eu.

Papildu ideja, kas būtu apsvēršanas vērta no ierosinātās darba grupas puses, nāk no 
UNIOPSS1, kas ierosina izveidot „Eiropas VNSP resursu centru”. Tas varētu būt ES līmeņa 
tehniskā atbalsta centrs dalībvalstīm, Komisijai un pilsoniskajai sabiedrībai. Tas varētu 
veicināt efektīvas Eiropas tiesiskās sistēmas izveidi, investīcijas, labākās prakses apmaiņu, 
apkopot statistikas datus un organizēt salīdzinošus pētījumus. Tajā varētu vērsties pēc 
konsultācijām par jebkuru likumdošanas iniciatīvu, kas attiecas uz VNSP. Mario Monti
ziņojumā „Vienotā tirgus izveides pabeigšana” (2010. g.) ir apgalvots, ka VNP piemīt 
nozīmīga ekonomiskā un sociālā loma, un ir secināts, ka ir nepieciešams noteikt jaunas 
universālas tiesības uz piekļuvi platjoslas interneta un banku pakalpojumiem. Ir jāizstrādā 
tiesību akti attiecībā uz šiem jautājumiem, kā arī attiecībā uz pašreizējām bažām par vienotā 
tirgus noteikumu ietekmi uz VNSP. 

Brīvprātīgie Eiropas kvalitātes standarti
Pilsoņiem ir tiesības piekļūt augstas kvalitātes VNSP. Šajā jomā jau ir paveikts ievērojams 
darbs, tostarp arī no pilsoniskās sabiedrības puses, un mēs esam samērā tuvu Brīvprātīgās 
Eiropas kvalitātes sistēmas pieņemšanai. Taču Brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā pastāv 
daži trūkumi, kurus mēģinām risināt šajā ziņojumā. Kvalitātei visbūtiskākie ir šādi faktori: 
cilvēka cieņas un pamattiesību ievērošana; pakalpojumiem jābūt ar aktīvas līdzdalības 
dimensiju; pakalpojumu izmantotājiem jādod iespēja pašiem pieņemt lēmumus; 
pakalpojumiem jābūt holistiskiem un nepārtrauktiem; pakalpojumi jāsniedz sadarbībā ar 
vietējām kopienām un citiem tirgus dalībniekiem; pakalpojumi jāsniedz kvalificētiem 
profesionāļiem, kas strādā pienācīgos darba un nodarbinātības apstākļos; pakalpojumi 
jāpārvalda pārredzamā un atbildīgā veidā. 

Secinājums
Ir daudz citu priekšlikumu no Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācijas 
(EPSU) un Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC), kā arī no tādiem pakalpojumu 
sniedzējiem kā Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju centrs (CEEP), daudzu vietējo 
varas iestāžu pārstāvības organizācijām un tādām pilsoniskās sabiedrības pārstāvības 
organizācijām kā Solidar, Eiropas Sociālais tīkls, Sociālā platforma, Eiropas Sociālās 
ekonomikas pilsētu un reģionu tīkls (REVES), BAGFW, AIM, MEPLF, Eurodiaconia, 
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CEDAG, REIF un Eiropilsētas (Eurocities). Esmu rūpīgi apsvēris visus izteiktos viedokļus.
Tie visi izriet no šo organizāciju pieredzes un ir aktīvas, nopietnas, strukturētas un integrētas 
apsvēršanas vērti, ko varētu veikt ierosinātā darba grupa.

Pakalpojumu sniedzēju un izmantotāju konstatētās problēmas ir steidzami jārisina, un, ņemot 
vērā ekonomisko un bezdarba krīzi, mūsu pilsoņiem vairāk kā jebkad ir nepieciešama 
piekļuve augstas kvalitātes vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, savukārt mūsu 
ekonomikai un sabiedrībai ir nepieciešami labumi, ko šādi pakalpojumi var sniegt. 

___________________________

1 UNIOPSS: http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf.


