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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzskata, ka vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi (VNSP) visaptveroši veicina Līguma 
par Eiropas Savienību (LES) 3. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
9. un 14. pantā noteikto principu īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz sevišķi konkurētspējīgas 
sociālās tirgus ekonomikas attīstību un Savienības ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas veicināšanu;

2. šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi nostiprināt vienotā tirgus sociālo jomu un vairāk ņemt 
vērā VNSP īpatnības, uzsverot pragmatisku pieeju, kurā galvenā uzmanība pievērsta šo 
pakalpojumu pieejamībai, universālumam, taisnīgumam, kvalitātei un efektivitātei; 

3. vērš uzmanību uz to, ka Eiropā pastāv plašs publisko pakalpojumu modeļu klāsts un ka 
subsidiaritātes principa ievērošanai jābūt turpmāko apsvērumu pamatā apspriedēs, kuru 
mērķis ir precizēt saikni starp Eiropas mērogu un vietējo, reģionālo un valsts mērogu;

4. atgādina, ka VNSP pastāvīgi attīstās atbilstīgi jaunām ekonomiskām, sociālām, 
institucionālām un tehnoloģiskām pārmaiņām; aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
vispārējas nozīmes pakalpojumu infrastruktūras, organizācijas un finansējuma 
modernizēšanu, ņemot vērā pastāvīgās pārmaiņas iekšējā tirgū un Eiropas iedzīvotāju 
pamatvajadzības;

VNSP politiskās nozīmes veicināšana

5. uzskata, ka, ņemot vērā šo pakalpojumu nozīmi Eiropā, jo īpaši ekonomiskās krīzes 
kontekstā, Eiropas Savienībai ir jāatzīst to svarīgums; tāpēc prasa Komisijai izpētīt, vai 
gadījumā, ja tiktu izveidots Eiropas sociālo pakalpojumu uzraudzības centrs, vai tas būtu 
piemērots mehānisms informācijas vākšanai no dažādiem dalībvalstu avotiem un labākās 
prakses veicināšanai Eiropas, valsts, reģionālā vai vietējā mērogā; 

6. turklāt aicina Komisiju atjaunināt tīmekļa vietni, kurā apkopoti jautājumi un atbildes par 
VNSP, un izstrādāt metodoloģiju, kas ir labāk pielāgota publisko pakalpojumu 
pārvaldības iestādēm un uzņēmējiem un kas ir saprotama, tieši piemērojama un pieejama 
ES visās oficiālajās valodās; 

7. uzsver ieinteresētību brīvprātīgā Eiropas sociālo pakalpojumu kvalitātes sistēmā, ko 
2010. gadā pieņēma Sociālās aizsardzības komiteja un kas veicinātu vienotus priekšstatus 
par VNSP kvalitāti; vēlas, lai tiktu noteikti kopēji koordinācijas instrumenti, ar kuriem 
optimizēt šīs brīvprātīgās sistēmas izmantošanu un apmainīties ar paraugpraksi nolūkā 
noteikt salīdzināmus kvalitātes rādītājus;

8. aicina Komisiju turpināt centienus, lai noteiktu VNSP raksturīgās iezīmes un rastu kopīgi 
pieņemamu vispārējas nozīmes pakalpojumu definīciju, vienlaikus pilnībā ievērojot 
dalībvalstu pienākumus un ņemot vērā atšķirīgos individuālos veidus, kādos šie 
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pakalpojumi tiek piemēroti visā Eiropā;

Sociālo pakalpojumu ekonomisko aspektu apzināšanās

9. vērš uzmanību uz to, ka VNSP veido ievērojamu ES kopējās nodarbinātības un dalībvalstu 
publiskā finansējuma daļu; uzskata, ka ekonomiskās un budžeta krīzes kontekstā ir 
jāpieņem līdzsvarota pieeja, pamatojoties uz sociālo pakalpojumu nepārtrauktības un 
kvalitātes saglabāšanu un to efektivitātes uzlabošanu; 

10. tāpēc uzskata, ka, pirmkārt, ir vajadzīgas debates par jēdzienu precizēšanu un jo īpaši par 
to, kas ir pilnvaru piešķiršana, un par saistību starp vajadzību ievērot valsts iepirkuma 
noteikumus un VNSP, jo īpaši attiecībā uz jaunajām pārvaldības pieejām, tādām kā 
iekšējie iepirkumi un vietējo iestāžu sadarbība, un, otrkārt, ir vajadzīgas debates par 
kvalitātes kritēriju nozīmes uzsvēršanu piedāvājumu atlases procesā, nodrošinot, ka MVU 
un citām organizācijām ir līdzvērtīgi dalības apstākļi; 

11. šajā ziņā vērš uzmanību uz noteikumiem, ar kuriem reglamentē pakalpojumu sniedzēju 
konkurenci, un atgādina par Līguma vispārējiem principiem (nediskriminācija, vienlīdzīga 
attieksme, proporcionalitāte), ar kuriem nodrošina godīgu konkurenci starp publiskajiem 
un privātajiem uzņēmumiem, kas sniedz VNSP;

VNSP regulējuma noteikšana

12. uzsver, ka ir jāprecizē juridiskās neskaidrības, kas skar VNSP; atzinīgi vērtē to, ka ir 
atjauninātas Komisijas norādes par ES valsts atbalsta, publiskā iepirkuma un vienotā 
tirgus noteikumu piemērošanu VNSP jomā, taču atgādina, ka ar to nepietiek, jo daudziem 
tirgus dalībniekiem šie noteikumi rada problēmas; aicina Komisiju vienkāršot šos 
noteikumus; 

13. atzīmē M. Monti ziņojumā iekļautos priekšlikumus, jo īpaši par LESD 14. panta un 
26. protokola piemērošanu; uzskata, ka ir būtiski veicināt pragmatisku pieeju, ar ko var 
apzināt faktiskās problēmas un to iespējamos risinājumus; aicina Komisiju sadarbībā ar 
Parlamentu un Padomi veikt padziļinātu pētījumu par VNSP nozares darbību, piemēram, 
par vecāka gadagājuma cilvēkiem sniegtiem pakalpojumiem, kam būs liela nozīme, jo ES 
tuvākajā nākotnē būs jātiek galā ar ievērojamām demogrāfiskajām pārmaiņām; 

14. prasa dalībvalstīm nodrošināt, ka valsts un privātie uzņēmumi, kuri sniedz VNSP, ievēro 
kvalitātes prasības; aicina Komisiju papildus informācijai par dalībvalstu labāko praksi 
apkopot informāciju par valstu kvalitātes prasībām;

15. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu uzlabot pārredzamību un informētību par valsts 
atbalstu, publisko iepirkumu, publiskā un privātā sektora partnerību un koncesijām, 
izstrādājot saziņas līdzekļus sociālo pakalpojumu nozarē; tomēr norāda, ka daudzi 
jautājumi joprojām nav atrisināti un ka noteikumi ir jāpielāgo vietējo iestāžu un mazo 
pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu vajadzībām, un tāpēc Komisijai arī turpmāk ir 
jānodrošina skaidrs juridiskais pamats un informācija par ES noteikumu piemērošanu, lai 
vispārējas nozīmes pakalpojumi pildītu to funkcijas un uzlabotu Eiropas iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti;
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16. uzsver, cik svarīga VNSP jomā ir ciešāka sadarbība starp pakalpojumu sniedzējiem un 
ieinteresētajām personām, kā arī pakalpojumu saņēmēju aktīvāka iesaistīšana, lai precīzāk 
noteiktu ieceres un uzlabotu kvalitāti;

17. norāda, ka no iekšējā tirgus pakalpojumu direktīvas darbības jomas ir ticis izslēgts plašs 
sociālo pakalpojumu klāsts; sagaida, ka Komisija drīzumā sagatavos bilanci attiecībā uz 
šo izslēgšanas pasākumu transponēšanu. 



PE440.016v03-00 6/6 AD\863610LV.doc

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 22.3.2011

Galīgais balsojums +:
–:
0:

34
2
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara 
Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De 
Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, 
Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, 
Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Gianni Pittella, Mitro 
Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel 
Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Kyriacos 
Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Damien Abad, Cornelis de Jong, Ashley Fox, Constance Le Grip, Pier 
Antonio Panzeri, Antonyia Parvanova, Sylvana Rapti, Amalia Sartori

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Gahler


