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Grozījums Nr. 1
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi aktīvi veicina LES 3. pantā un 
LESD 9. un 14. pantā noteikto principu 
īstenošanu, jo īpaši saistībā ar 
konkurētspējīgas sociālās tirgus 
ekonomikas attīstību un Savienības 
sociālās un teritoriālās kohēzijas 
veicināšanu; šajā sakarībā uzsver, ka ir 
svarīgi stiprināt iekšējā tirgus sociālo 
dimensiju, labāk ņemot vērā vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu specifiku un 
priekšroku dodot pragmatiskai pieejai, kurā 
galvenā uzmanība pievērsta pakalpojumu 
pieejamībai, vispārīgumam, kvalitātei un 
efektivitātei;

1. uzskata, ka vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi aktīvi veicina LES 3. pantā un 
LESD 9. un 14. pantā noteikto principu 
īstenošanu, jo īpaši saistībā ar 
konkurētspējīgas sociālās tirgus 
ekonomikas attīstību un Savienības 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas veicināšanu; šajā sakarībā 
uzsver, ka ir svarīgi stiprināt iekšējā tirgus 
sociālo dimensiju, labāk ņemot vērā 
vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu 
specifiku un priekšroku dodot pragmatiskai 
pieejai, kurā galvenā uzmanība pievērsta 
pakalpojumu pieejamībai, vispārīgumam, 
taisnīgumam, kvalitātei un efektivitātei;

Or. pt

Grozījums Nr. 2
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi aktīvi veicina LES 3. pantā un 
LESD 9. un 14. pantā noteikto principu 
īstenošanu, jo īpaši saistībā ar 
konkurētspējīgas sociālās tirgus 
ekonomikas attīstību un Savienības 
sociālās un teritoriālās kohēzijas 
veicināšanu; šajā sakarībā uzsver, ka ir 
svarīgi stiprināt iekšējā tirgus sociālo 
dimensiju, labāk ņemot vērā vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu specifiku 

1. uzskata, ka vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi aktīvi veicina LES 3. pantā un 
LESD 9. un 14. pantā noteikto principu 
īstenošanu, jo īpaši saistībā ar 
konkurētspējīgas sociālās tirgus 
ekonomikas attīstību un Savienības 
sociālās un teritoriālās kohēzijas 
veicināšanu; šajā sakarībā uzsver, ka ir 
svarīgi stiprināt iekšējā tirgus sociālo 
dimensiju; uzsver pragmatisko pieeju, 
kurā galvenā uzmanība pievērsta 
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un priekšroku dodot pragmatiskai pieejai,
kurā galvenā uzmanība pievērsta 
pakalpojumu pieejamībai, vispārīgumam, 
kvalitātei un efektivitātei;

pakalpojumu pieejamībai, vispārīgumam, 
kvalitātei un efektivitātei;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi aktīvi veicina LES 3. pantā un 
LESD 9. un 14. pantā noteikto principu 
īstenošanu, jo īpaši saistībā ar
konkurētspējīgas sociālās tirgus 
ekonomikas attīstību un Savienības 
sociālās un teritoriālās kohēzijas 
veicināšanu; šajā sakarībā uzsver, ka ir 
svarīgi stiprināt iekšējā tirgus sociālo 
dimensiju, labāk ņemot vērā vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu specifiku un 
priekšroku dodot pragmatiskai pieejai, 
kurā galvenā uzmanība pievērsta 
pakalpojumu pieejamībai, vispārīgumam, 
kvalitātei un efektivitātei;

1. uzskata, ka vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi veicina LES 3. pantā un 
LESD 9. un 14. pantā noteikto principu 
īstenošanu un konkurētspējīgas sociālās 
tirgus ekonomikas attīstību; šajā sakarībā 
uzsver, ka ir svarīgi atzīt vienotā tirgus un 
vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu
sociālo dimensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi aktīvi veicina LES 3. pantā un 
LESD 9. un 14. pantā noteikto principu 

1. uzskata, ka vispārējas nozīmes sociālie 
pakalpojumi aktīvi veicina LES 3. pantā un 
LESD 9. un 14. pantā noteikto principu 
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īstenošanu, jo īpaši saistībā ar 
konkurētspējīgas sociālās tirgus 
ekonomikas attīstību un Savienības 
sociālās un teritoriālās kohēzijas 
veicināšanu; šajā sakarībā uzsver, ka ir 
svarīgi stiprināt iekšējā tirgus sociālo 
dimensiju, labāk ņemot vērā vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu specifiku un 
priekšroku dodot pragmatiskai pieejai, kurā 
galvenā uzmanība pievērsta pakalpojumu 
pieejamībai, vispārīgumam, kvalitātei un 
efektivitātei;

īstenošanu, jo īpaši saistībā ar 
konkurētspējīgas sociālās tirgus 
ekonomikas attīstību un Savienības 
sociālās un teritoriālās kohēzijas 
veicināšanu; šajā sakarībā uzsver, ka ir 
svarīgi stiprināt iekšējā tirgus sociālo 
dimensiju, labāk ņemot vērā vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu specifiku un 
priekšroku dodot pragmatiskai pieejai, kurā 
pastāvīgi tiek pārskatīta šādu pakalpojumu 
pieejamība, vispārīgums, kvalitāte un 
efektivitāte;

Or. de

Grozījums Nr. 5
Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka sociālie pasākumi ir 
paredzēti, lai izpildītu ļoti svarīgas cilvēku 
vajadzības, jo īpaši neaizsargātu personu, 
kā arī personu ar invaliditāti vajadzības; 
uzsver, kāda nozīme profilakses un 
sociālās kohēzijas ziņā piemīt 
pasākumiem, kuri ir vērsti uz visiem 
iedzīvotājiem neatkarīgi no to materiālā 
stāvokļa vai ienākumu līmeņa; tāpēc 
uzskata, ka šie pakalpojumi to dinamikas 
dēļ būtu jāizslēdz no iekšējā tirgus 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Louis Grech

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns) 
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka vispārējas nozīmes 
sociālie pakalpojumi visu laiku attīstās 
atbilstīgi jaunām ekonomiskām, sociālām, 
institucionālām un tehnoloģiskām 
izmaiņām; aicina Komisiju un dalībvalstis 
turpināt modernizēt vispārējas nozīmes 
sociālo pakalpojumu infrastruktūru, 
organizāciju un finansēšanu, ņemot vērā 
nemitīgās iekšējā tirgus izmaiņas un 
Eiropas pilsoņu pamatvajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 7
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir svarīgi iesaistīt politiskos 
un institucionālos dalībniekus, pilsonisko 
sabiedrību un ieinteresētās personas, lai 
veicinātu holistisku pieeju vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem, kurā tiktu ņemti 
vērā Eiropas pilsoņi un MVU, kam šajā 
Eiropas sociālās ekonomikas jomā bieži 
netiek pievērsta pienācīga uzmanība; 

Or. pt

Grozījums Nr. 8
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata — ņemot vērā šo pakalpojumu 2. uzskata — ņemot vērā šo pakalpojumu 
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nozīmi Eiropā, jo īpaši krīzes kontekstā, 
Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk 
veicināt to nozīmi; šajā sakarībā aicina 
Eiropas Komisiju izpētīt iespēju izveidot 
sociālo pakalpojumu Eiropas uzraudzības 
sistēmu, kurā tiktu apkopota no dažādiem 
dalībvalstu avotiem iegūta informācija un 
veicināta Eiropas, valsts, reģionālā vai 
vietējā līmeņa paraugprakse; aicina Eiropas 
Komisiju arī atjaunināt tīmekļa vietni 
„jautājumi un atbildes par vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem”, to 
padarot pieejamu visās Savienības 
oficiālajās valodās;

nozīmi Eiropā, jo īpaši krīzes kontekstā, 
Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk 
veicināt to nozīmi; šajā sakarībā aicina 
Eiropas Komisiju izpētīt iespēju izveidot 
sociālo pakalpojumu Eiropas uzraudzības 
sistēmu, kurā tiktu apkopota no dažādiem 
dalībvalstu avotiem iegūta informācija un 
veicināta Eiropas, valsts, reģionālā vai 
vietējā līmeņa paraugprakse; aicina Eiropas 
Komisiju arī atjaunināt tīmekļa vietni 
„jautājumi un atbildes par vispārējas 
nozīmes sociālajiem pasākumiem” un 
izstrādāt metodoloģiju, kura būtu labāk 
pielāgota iestādēm un operatoriem, kas 
nodrošina sabiedriskos pasākumus, un 
būtu saprotama, tieši piemērojama un 
pieejama visās Savienības oficiālajās 
valodās;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata — ņemot vērā šo pakalpojumu 
nozīmi Eiropā, jo īpaši krīzes kontekstā, 
Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk 
veicināt to nozīmi; šajā sakarībā aicina 
Eiropas Komisiju izpētīt iespēju izveidot 
sociālo pakalpojumu Eiropas uzraudzības 
sistēmu, kurā tiktu apkopota no dažādiem 
dalībvalstu avotiem iegūta informācija un 
veicināta Eiropas, valsts, reģionālā vai 
vietējā līmeņa paraugprakse; aicina Eiropas 
Komisiju arī atjaunināt tīmekļa vietni 
„jautājumi un atbildes par vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem”, to 
padarot pieejamu visās Savienības 
oficiālajās valodās;

2. uzskata — ņemot vērā šo pakalpojumu 
nozīmi Eiropā, jo īpaši krīzes kontekstā, 
Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk 
veicināt to nozīmi; šajā sakarībā aicina 
Eiropas Komisiju turpināt attīstīt iespēju 
izveidot sociālo pakalpojumu Eiropas 
uzraudzības sistēmu, kurā tiktu apkopota 
no dažādiem dalībvalstu avotiem iegūta 
informācija un veicināta Eiropas, valsts, 
reģionālā vai vietējā līmeņa paraugprakse; 
aicina Eiropas Komisiju arī atjaunināt 
tīmekļa vietni „jautājumi un atbildes par 
vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem”, to padarot pieejamu visās 
Savienības oficiālajās valodās; lūdz 
Komisiju izstrādāt vispārēju un 
brīvprātīgu Eiropas kvalitātes sistēmu 
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valsts un privātajiem uzņēmumiem, kuri 
sniedz vispārējas nozīmes sociālos 
pakalpojumus, lai nodrošinātu taisnīgu 
konkurenci un augstāku kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata — ņemot vērā šo pakalpojumu 
nozīmi Eiropā, jo īpaši krīzes kontekstā, 
Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk 
veicināt to nozīmi; šajā sakarībā aicina 
Eiropas Komisiju izpētīt iespēju izveidot 
sociālo pakalpojumu Eiropas uzraudzības 
sistēmu, kurā tiktu apkopota no dažādiem 
dalībvalstu avotiem iegūta informācija un 
veicināta Eiropas, valsts, reģionālā vai 
vietējā līmeņa paraugprakse; aicina 
Eiropas Komisiju arī atjaunināt tīmekļa 
vietni „jautājumi un atbildes par vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem”, to 
padarot pieejamu visās Savienības 
oficiālajās valodās;

2. uzskata — ņemot vērā šo pakalpojumu 
nozīmi Eiropā, jo īpaši krīzes kontekstā, 
Eiropas Savienībai vajadzētu apzināties to 
nozīmi; šajā sakarā aicina Komisiju 
apkopot no dažādiem dalībvalsu avotiem 
iegūtu informāciju un veicināt Eiropas, 
valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa 
paraugpraksi; aicina Eiropas Komisiju arī 
atjaunināt tīmekļa vietni „jautājumi un 
atbildes par vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem”, to padarot pieejamu visās 
Savienības oficiālajās valodās;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Toine Manders

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata — ņemot vērā šo pakalpojumu 
nozīmi Eiropā, jo īpaši krīzes kontekstā, 
Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk 

2. uzskata — ņemot vērā šo pakalpojumu 
nozīmi Eiropā, jo īpaši krīzes kontekstā, 
Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk 
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veicināt to nozīmi; šajā sakarībā aicina 
Eiropas Komisiju izpētīt iespēju izveidot
sociālo pakalpojumu Eiropas uzraudzības 
sistēmu, kurā tiktu apkopota no dažādiem 
dalībvalstu avotiem iegūta informācija un 
veicināta Eiropas, valsts, reģionālā vai 
vietējā līmeņa paraugprakse; aicina 
Eiropas Komisiju arī atjaunināt tīmekļa 
vietni „jautājumi un atbildes par vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem”, to 
padarot pieejamu visās Savienības 
oficiālajās valodās;

veicināt to nozīmi; šajā sakarībā aicina 
Eiropas Komisiju izpētīt, vai tāda sociālo 
pakalpojumu Eiropas uzraudzības sistēma, 
kurā tiktu apkopota no dažādiem 
dalībvalstu avotiem iegūta informācija, 
būtu piemērots instruments, un veicināt
Eiropas, valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa 
paraugpraksi; aicina Eiropas Komisiju arī 
atjaunināt tīmekļa vietni „jautājumi un 
atbildes par vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem”, to padarot pieejamu visās 
Savienības oficiālajās valodās; vispārīgi 
uzsver — lai uzlabotu izpratni par 
Eiropas iestādēm un to darbību, Eiropas 
iedzīvotājiem jābūt iespējai piekļūt visu 
veidu tiešsaistes informācijai, kas ir 
pienācīgi iztulkota, izmantojot lietošanai 
draudzīgas tiešsaistes tulkošanas 
programmas, lai viņi vēlamo informāciju 
varētu lasīt dzimtajā valodā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata — ņemot vērā šo pakalpojumu 
nozīmi Eiropā, jo īpaši krīzes kontekstā, 
Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk 
veicināt to nozīmi; šajā sakarībā aicina 
Eiropas Komisiju izpētīt iespēju izveidot 
sociālo pakalpojumu Eiropas uzraudzības 
sistēmu, kurā tiktu apkopota no dažādiem 
dalībvalstu avotiem iegūta informācija un 
veicināta Eiropas, valsts, reģionālā vai 
vietējā līmeņa paraugprakse; aicina Eiropas 
Komisiju arī atjaunināt tīmekļa vietni 
„jautājumi un atbildes par vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem”, to 
padarot pieejamu visās Savienības 
oficiālajās valodās;

2. uzskata — ņemot vērā šo pakalpojumu 
nozīmi Eiropā, jo īpaši krīzes kontekstā, 
Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk 
veicināt to nozīmi; šajā sakarībā aicina 
Eiropas Komisiju izpētīt iespēju izveidot 
sociālo pakalpojumu Eiropas uzraudzības 
sistēmu, kurā tiktu apkopota no dažādiem 
dalībvalstu avotiem iegūta informācija un 
veicināta Eiropas, valsts, reģionālā vai 
vietējā līmeņa paraugprakse, un izstrādāt 
atbilstošu izmaksu novērtējumu; aicina 
Eiropas Komisiju arī atjaunināt tīmekļa 
vietni „jautājumi un atbildes par vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem”, to 
padarot pieejamu visās Savienības 
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oficiālajās valodās;

Or. de

Grozījums Nr. 13
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka ir nozīmīgi, lai brīvprātīgajā 
sociālo pakalpojumu Eiropas kvalitātes 
sistēmā, kuru 2010. gadā pieņēma 
Sociālās aizsardzības komiteja, tiktu 
nodrošināta labāka izpratne par vienotiem 
jēdzieniem saistībā ar vispārējas nozīmes 
sociālo pakalpojumu kvalitāti; vēlas, lai 
tiktu noteikti kopēji koordinācijas 
instrumenti, ar kuriem optimizēt šīs 
brīvprātīgās sistēmas lietošanu un 
apmainīties ar paraugpraksi nolūkā 
noteikt salīdzināmus kvalitātes rādītājus;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Louis Grech

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju turpināt rīkoties, lai 
noteiktu vispārējas nozīmes sociālo 
pakalpojumu īpatnības un rastu vienotu 
pieņemamu definīciju vispārējas nozīmes 
pakalpojumiem, tajā pašā laikā pilnībā 
ievērojot dalībvalstu pienākumus un 
ņemot vērā atšķirīgos individuālos veidus, 
kā šie pakalpojumi tiek pielāgoti visā 
Eiropā;
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Or. en

Grozījums Nr. 15
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina to, cik liela nozīme vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem ir 
Savienības vispārējā nodarbinātībā un 
dalībvalstu valsts finansēs; uzskata, ka 
ekonomiskās un budžeta krīzes kontekstā ir 
jāpieņem līdzsvarota pieeja, kuras pamatā 
ir sociālo pakalpojumu kvalitātes 
saglabāšana un to efektivitātes uzlabošana; 
tāpēc uzskata, ka ir nepieciešamas 
apspriedes par saikni starp valsts iepirkuma 
noteikumiem un vispārējas nozīmes 
sociālajiem pakalpojumiem, jo īpaši ņemot 
vērā jaunos pārvaldes veidus (iekšējie 
iepirkumi) un kvalitatīvo kritēriju nozīmes 
nostiprināšanos piedāvājumu konkursu 
procedūrās;

3. atgādina to, cik liela nozīme vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem ir 
Savienības vispārējā nodarbinātībā un 
dalībvalstu valsts finansēs; uzskata, ka 
ekonomiskās un budžeta krīzes kontekstā ir 
jāpieņem līdzsvarota pieeja, kuras pamatā 
ir sociālo pakalpojumu kvalitātes 
saglabāšana un to efektivitātes uzlabošana; 
tāpēc uzskata, ka ir nepieciešamas 
apspriedes par saikni starp valsts iepirkuma 
noteikumiem un vispārējas nozīmes 
sociālajiem pakalpojumiem, jo īpaši ņemot 
vērā jaunos pārvaldes veidus (iekšējie 
iepirkumi) vai kvalitatīvo kritēriju nozīmes 
nostiprināšanos piedāvājumu konkursu 
procedūrās, kas MVU nodrošina 
līdzvērtīgus dalības apstākļus; 

Or. pt

Grozījums Nr. 16
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina to, cik liela nozīme vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem ir 
Savienības vispārējā nodarbinātībā un 
dalībvalstu valsts finansēs; uzskata, ka 
ekonomiskās un budžeta krīzes kontekstā ir 
jāpieņem līdzsvarota pieeja, kuras pamatā 
ir sociālo pakalpojumu kvalitātes 

3. atgādina to, cik liela nozīme vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem ir 
Savienības vispārējā nodarbinātībā un 
dalībvalstu valsts finansēs; uzskata, ka 
ekonomiskās un budžeta krīzes kontekstā ir 
jāpieņem līdzsvarota pieeja, kuras pamatā 
ir sociālo pakalpojumu nepārtrauktība un 
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saglabāšana un to efektivitātes uzlabošana; 
tāpēc uzskata, ka ir nepieciešamas 
apspriedes par saikni starp valsts iepirkuma 
noteikumiem un vispārējas nozīmes 
sociālajiem pakalpojumiem, jo īpaši ņemot 
vērā jaunos pārvaldes veidus (iekšējie 
iepirkumi) un kvalitatīvo kritēriju nozīmes 
nostiprināšanos piedāvājumu konkursu 
procedūrās;

kvalitātes saglabāšana un to efektivitātes 
uzlabošana; tāpēc uzskata, ka ir 
nepieciešamas apspriedes par jēdzienu 
precizēšanu, īpaši attiecībā uz jēdzienu 
„pilnvaru piešķiršana”, kā arī par saikni 
starp valsts iepirkuma noteikumiem un 
vispārējas nozīmes sociālajiem 
pasākumiem, jo īpaši ņemot vērā pārvaldes 
veidus (iekšējie iepirkumi), sadarbību 
starp vietējām iestādēm un jebkādu citu 
valsts sektora partnerību vai kvalitatīvo 
kritēriju nozīmes nostiprināšanos 
piedāvājumu konkursu procedūrās; 
atbalsta to, ka tiek sekmēta šādu 
kvalitatīvu kritēriju ietveršana 
uzaicinājumos uz konkursu, īpaši 
sociālajā un vides jomā, kā arī taisnīgas 
tirdzniecības kontekstā; aicina ņemt vērā 
un saglabāt bezpeļņas pakalpojumu 
sniedzēju īpašo statusu; aicina aktīvāk 
veicināt un atbalstīt sociālās ekonomikas 
uzņēmumu sniegtos vispārējas nozīmes 
sociālos pakalpojumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina to, cik liela nozīme vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem ir 
Savienības vispārējā nodarbinātībā un 
dalībvalstu valsts finansēs; uzskata, ka 
ekonomiskās un budžeta krīzes kontekstā ir 
jāpieņem līdzsvarota pieeja, kuras pamatā 
ir sociālo pakalpojumu kvalitātes 
saglabāšana un to efektivitātes uzlabošana; 
tāpēc uzskata, ka ir nepieciešamas 
apspriedes par saikni starp valsts iepirkuma 
noteikumiem un vispārējas nozīmes 
sociālajiem pakalpojumiem, jo īpaši ņemot 

3. atgādina to, cik liela nozīme vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem ir 
Savienības vispārējā nodarbinātībā un 
dalībvalstu valsts finansēs; uzskata, ka 
ekonomiskās un budžeta krīzes kontekstā ir 
jāpieņem līdzsvarota pieeja, kuras pamatā 
ir sociālo pakalpojumu kvalitātes 
saglabāšana un to efektivitātes uzlabošana; 
tāpēc uzskata, ka ir nepieciešamas 
apspriedes par saikni starp valsts iepirkuma 
noteikumiem un vispārējas nozīmes 
sociālajiem pakalpojumiem;



AM\859198LV.doc PE458.561v02-00 13/23 AM\

LV

vērā jaunos pārvaldes veidus (iekšējie 
iepirkumi) vai kvalitatīvo kritēriju 
nozīmes nostiprināšanos piedāvājumu 
konkursu procedūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina to, cik liela nozīme vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem ir 
Savienības vispārējā nodarbinātībā un 
dalībvalstu valsts finansēs; uzskata, ka 
ekonomiskās un budžeta krīzes kontekstā ir 
jāpieņem līdzsvarota pieeja, kuras pamatā 
ir sociālo pakalpojumu kvalitātes 
saglabāšana un to efektivitātes 
uzlabošana; tāpēc uzskata, ka ir 
nepieciešamas apspriedes par saikni starp
valsts iepirkuma noteikumiem un 
vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem, jo īpaši ņemot vērā jaunos 
pārvaldes veidus (iekšējie iepirkumi) vai 
kvalitatīvo kritēriju nozīmes 
nostiprināšanos piedāvājumu konkursu 
procedūrās;

3. atgādina to, cik liela nozīme vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem ir 
Savienības vispārējā nodarbinātībā un 
dalībvalstu valsts finansēs; uzskata, ka 
ekonomiskās un budžeta krīzes kontekstā ir 
jāpieņem līdzsvarota pieeja un jāprecizē 
valsts iepirkuma noteikumi, jo īpaši ņemot 
vērā jaunos pārvaldes veidus (iekšējie 
iepirkumi) vai kvalitatīvo kritēriju nozīmes 
nostiprināšanos piedāvājumu konkursu 
procedūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Louis Grech

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka augstas kvalitātes 
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sociālajiem pakalpojumiem ir būtiska 
nozīme Eiropas Savienības pamatmērķu 
sasniegšanā, tāpēc aicina Komisiju 
izstrādāt shēmu, kura kalpotu kā 
minimālās pamatnostādnes attiecībā uz 
augstas kvalitātes standartiem, sociālo 
pakalpojumu pieejamību un to cenas 
samērīgumu, kas sniegs labumu visiem 
Eiropas pilsoņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

vērš uzmanību uz noteikumiem, kuri 
regulē pakalpojumu sniedzēju 
konkurenci; uzsver, cik svarīgi ir ņemt 
vērā šos noteikumus, piemērojot 
konkurences noteikumus valsts un 
privātajiem uzņēmumiem, kuri sniedz 
vispārējas nozīmes sociālos 
pakalpojumus; pauž nožēlu, ka vispārējas 
nozīmes sociālie pakalpojumi neietilpst 
Pakalpojumu direktīvas darbības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību precizēt 
juridiskās neskaidrības saistībā ar 
vispārējas nozīmes sociālajiem 

4. uzsver nepieciešamību precizēt 
juridiskās neskaidrības saistībā ar 
vispārējas nozīmes sociālajiem 
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pakalpojumiem; atzinīgi vērtē Komisijas 
publicēto norāžu atjaunināšanu saistībā ar 
to, kā vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem ir piemērojami valsts 
atbalsta, valsts iepirkuma un iekšējā tirgus 
noteikumi; atzīmē M. Monti ziņojumā 
iekļautos priekšlikumus, jo īpaši 
priekšlikumus par pamatu izmantot LESD 
14. pantu; uzskata, ka ir svarīgi veicināt 
pragmatisku pieeju, kas ļauj noteikt 
patiesās grūtības un iespējamos 
risinājumus; aicina Komisiju, 
sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu un 
Padomi, veikt padziļinātu pētījumu par 
vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu 
izmēģinājuma nozares darbību, piemēram, 
par vecāka gadagājuma cilvēkiem 
sniedzamo pakalpojumu nozari, kurai 
nākotnē būs liela nozīme;

pakalpojumiem; atzinīgi vērtā Komisijas 
publicēto norāžu atjaunināšanu saistībā ar 
to, kā vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem ir piemērojami valsts 
atbalsta, valsts iepirkuma un iekšējā tirgus 
noteikumi, bet atgādina, ka ar to 
nepietiek, jo šie noteikumi rada 
sarežģījumus vairākiem dalībniekiem;
aicina Komisiju vienkāršot šos 
noteikumus; atzīmē M. Monti ziņojumā 
iekļautos priekšlikumus, jo īpaši 
priekšlikumus piemērot LESD 14. pantu 
un šā Līguma 26. protokolu; aicina 
Komisiju pēc iespējas drīzāk ierosināt 
leģislatīvu aktu, kurā vispārējas nozīmes 
sociālie pakalpojumi būtu skaidri definēt, 
pamatojoties uz pamattiesībām, nevis 
ekonomiskiem apsvērumiem, un kurš 
stiprinātu subsidiaritātes un vietējās 
autonomijas principus; ņemot vērā 
piemērus no slimnīcu un subsidēto 
dzīvojamo ēku jomas, aicina paplašināt to 
vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu 
kategoriju, uz kuriem neattiecas 
paziņošana par valsts atbalstu, neņemot 
vērā limitus; vērš uzmanību uz ilgstošo 
dialogu ar ieinteresētajām personām par 
šo jautājumu un aicina Komisiju rīkoties; 
saistībā ar direktīvu un valsts pasūtījuma 
līgumu pārstrādāšanu aicina izskaidrot, 
kuri noteikumi neattiecas uz vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, kā 
arī precizēt jēdzienu „skaidra pārrobežu 
nozīme”, ņemot vērā, ka vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu darbībai 
bieži vien ir vietējs mērogs; aicina 
Komisiju, sadarbojoties ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi, veikt padziļinātu 
pētījumu par vispārējas nozīmes sociālo 
pakalpojumu izmēģinājuma nozares 
darbību, piemēram, par vecāka gadagājuma 
cilvēkiem sniedzamo pakalpojumu nozari, 
kurai nākotnē būs liela nozīme;

Or. fr
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Grozījums Nr. 22
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību precizēt 
juridiskās neskaidrības saistībā ar 
vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem; atzinīgi vērtē Komisijas 
publicēto norāžu atjaunināšanu saistībā 
ar to, kā vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem ir piemērojami valsts 
atbalsta, valsts iepirkuma un iekšējā 
tirgus noteikumi; atzīmē M. Monti
ziņojumā iekļautos priekšlikumus, jo īpaši 
priekšlikumus par pamatu izmantot LESD 
14. pantu; uzskata, ka ir svarīgi veicināt 
pragmatisku pieeju, kas ļauj noteikt 
patiesās grūtības un iespējamos 
risinājumus; aicina Komisiju, sadarbojoties 
ar Eiropas Parlamentu un Padomi, veikt 
padziļinātu pētījumu par vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu 
izmēģinājuma nozares darbību, piemēram, 
par vecāka gadagājuma cilvēkiem 
sniedzamo pakalpojumu nozari, kurai 
nākotnē būs liela nozīme;

4. uzsver nepieciešamību precizēt 
juridiskās neskaidrības saistībā ar 
vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem; atzīmē M. Monti ziņojumā 
iekļautos priekšlikumus, jo īpaši 
priekšlikumus par pamatu izmantot LESD 
14. pantu; uzskata, ka ir svarīgi veicināt 
pragmatisku pieeju, kas ļauj noteikt 
patiesās grūtības un iespējamos 
risinājumus; aicina Komisiju, sadarbojoties 
ar Eiropas Parlamentu un Padomi, veikt 
padziļinātu pētījumu par vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu 
izmēģinājuma nozares darbību, piemēram, 
par vecāka gadagājuma cilvēkiem 
sniedzamo pakalpojumu nozari, kurai 
nākotnē būs liela nozīme; ņem vērā, ka ES 
drīzumā saskarsies ar ievērojamām 
demogrāfiskām pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību precizēt 
juridiskās neskaidrības saistībā ar 
vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem; atzinīgi vērtē Komisijas 
publicēto norāžu atjaunināšanu saistībā 

4. uzsver nepieciešamību precizēt 
juridiskās neskaidrības saistībā ar 
vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem; uzskata, ka ir svarīgi 
veicināt pragmatisku pieeju, kas ļauj 
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ar to, kā vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem ir piemērojami valsts 
atbalsta, valsts iepirkuma un iekšējā 
tirgus noteikumi; atzīmē M. Monti
ziņojumā iekļautos priekšlikumus, jo īpaši 
priekšlikumus par pamatu izmantot LESD 
14. pantu; uzskata, ka ir svarīgi veicināt 
pragmatisku pieeju, kas ļauj noteikt 
patiesās grūtības un iespējamos 
risinājumus; aicina Komisiju, sadarbojoties 
ar Eiropas Parlamentu un Padomi, veikt 
padziļinātu pētījumu par vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu 
izmēģinājuma nozares darbību, piemēram, 
par vecāka gadagājuma cilvēkiem 
sniedzamo pakalpojumu nozari, kurai 
nākotnē būs liela nozīme;

noteikt patiesās grūtības un iespējamos 
risinājumus; aicina Komisiju, sadarbojoties 
ar Eiropas Parlamentu un Padomi, veikt 
padziļinātu pētījumu par vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu 
izmēģinājuma nozares darbību, piemēram, 
par vecāka gadagājuma cilvēkiem 
sniedzamo pakalpojumu nozari, kurai 
nākotnē būs liela nozīme;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību precizēt 
juridiskās neskaidrības saistībā ar 
vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem; atzinīgi vērtē Komisijas 
publicēto norāžu atjaunināšanu saistībā ar 
to, kā vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem ir piemērojami valsts 
atbalsta, valsts iepirkuma un iekšējā tirgus 
noteikumi; atzīmē M. Monti ziņojumā 
iekļautos priekšlikumus, jo īpaši 
priekšlikumus par pamatu izmantot LESD 
14. pantu; uzskata, ka ir svarīgi veicināt 
pragmatisku pieeju, kas ļauj noteikt 
patiesās grūtības un iespējamos 
risinājumus; aicina Komisiju, sadarbojoties 
ar Eiropas Parlamentu un Padomi, veikt 
padziļinātu pētījumu par vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu 

4. uzsver nepieciešamību precizēt juridisko 
situāciju saistībā ar vispārējas nozīmes 
sociālajiem pakalpojumiem; atzinīgi vērtē 
Komisijas publicēto norāžu atjaunināšanu 
saistībā ar to, kā vispārējas nozīmes 
sociālajiem pakalpojumiem ir piemērojami 
valsts atbalsta, valsts iepirkuma un vienotā
tirgus noteikumi; atzīmē M. Monti
ziņojumā iekļautos priekšlikumus, jo īpaši 
priekšlikumus par pamatu izmantot LESD 
14. pantu; uzskata, ka ir svarīgi veicināt 
pragmatisku pieeju, kas ļauj noteikt 
patiesās grūtības un iespējamos 
risinājumus; aicina Komisiju, sadarbojoties 
ar Eiropas Parlamentu un Padomi, veikt 
padziļinātu pētījumu par vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu nozares 
darbību, piemēram, par vecāka gadagājuma 
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izmēģinājuma nozares darbību, piemēram, 
par vecāka gadagājuma cilvēkiem 
sniedzamo pakalpojumu nozari, kurai 
nākotnē būs liela nozīme;

cilvēkiem sniedzamo pakalpojumu nozari, 
kurai nākotnē būs liela nozīme;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Toine Manders

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību precizēt 
juridiskās neskaidrības saistībā ar 
vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem; atzinīgi vērtē Komisijas 
publicēto norāžu atjaunināšanu saistībā ar 
to, kā vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem ir piemērojami valsts 
atbalsta, valsts iepirkuma un iekšējā tirgus 
noteikumi; atzīmē M. Monti ziņojumā 
iekļautos priekšlikumus, jo īpaši 
priekšlikumus par pamatu izmantot LESD 
14. pantu; uzskata, ka ir svarīgi veicināt 
pragmatisku pieeju, kas ļauj noteikt 
patiesās grūtības un iespējamos 
risinājumus; aicina Komisiju, sadarbojoties 
ar Eiropas Parlamentu un Padomi, veikt 
padziļinātu pētījumu par vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu 
izmēģinājuma nozares darbību, piemēram, 
par vecāka gadagājuma cilvēkiem 
sniedzamo pakalpojumu nozari, kurai 
nākotnē būs liela nozīme;

4. uzsver nepieciešamību precizēt 
juridiskās neskaidrības saistībā ar 
vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem; atzinīgi vērtē Komisijas 
publicēto norāžu atjaunināšanu saistībā ar 
to, kā vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem ir piemērojami valsts 
atbalsta, valsts iepirkuma un iekšējā tirgus 
noteikumi; atzīmē M. Monti ziņojumā 
iekļautos priekšlikumus, jo īpaši 
priekšlikumus par pamatu izmantot LESD 
14. pantu un priekšlikumus, kuros aicināts 
vairāk izmantot regulas, nevis direktīvas; 
uzskata, ka ir svarīgi veicināt pragmatisku 
pieeju, kas ļauj noteikt patiesās grūtības un 
iespējamos risinājumus; aicina Komisiju, 
sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu un 
Padomi, veikt padziļinātu pētījumu par 
vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu 
izmēģinājuma nozares darbību, piemēram, 
par vecāka gadagājuma cilvēkiem 
sniedzamo pakalpojumu nozari, kurai 
nākotnē būs liela nozīme;

Or. en
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Grozījums Nr. 26
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka ir jāievieš tiesību aktu 
kopums, kurā būtu ietverti noteikumi, kas 
saskaņā ar LESD 14. pantu regulē 
vispārējas nozīmes ekonomiskos 
pakalpojumus, kā arī būtu definēti 
vispārējas nozīmes pakalpojumi un 
norobežota tirgus noteikumu ietekme; 
šiem noteikumiem ir skaidri jānošķir 
ekonomiskie un ar ekonomiku nesaistīti 
vispārējas nozīmes pakalpojumi un tajā 
pašā laikā jākonsolidē un jāprecizē šādu 
pakalpojumu darbības vispārējie principi 
un kopējie nosacījumi;  

Or. pt

Grozījums Nr. 27
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai 
valsts un privātie uzņēmumi, kuri sniedz 
vispārējas nozīmes sociālos 
pakalpojumus, izpildītu kvalitātes 
prasības; aicina Komisiju apkopot 
informāciju par valstu kvalitātes 
prasībām, kā arī par dalībvalstu 
paraugpraksi;

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Louis Grech

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver nepieciešamību padziļināti 
analizēt saikni starp Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu iekšējā tirgus, konkurences, 
valsts atbalsta un valsts iepirkuma, kā arī 
vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu 
jomā saistībā ar Eiropas Savienības 
sociālajiem mērķiem; uzskata, ka ir 
jāreformē iepirkuma un valsts atbalsta
noteikumi, lai ieviestu sociālās kvalitātes 
kritērijus, kuri neierobežotu dalībvalstu 
un Savienības leģitīmos sociālos un 
ekonomiskos mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Louis Grech

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
uzlabot pārredzamību un informētību 
valsts atbalsta, valsts iepirkuma, publiskā 
un privātā sektora partnerības un 
koncesiju jomā, izstrādājot saziņas 
līdzekļus sociālo pakalpojumu nozarē; 
tomēr daudzi jautājumi vēl tiek risināti, 
un noteikumi ir jāpielāgo vietējo iestāžu 
un nelielu pakalpojumu sniedzēju 
vajadzībām, tāpēc Komisijai jāturpina 
sniegt skaidru juridisko nodrošinājumu 
un informāciju par ES noteikumu 
piemērošanu, lai vispārējas nozīmes 
pakalpojumi pildītu savas funkcijas un 
uzlabotu Eiropas pilsoņu dzīves kvalitāti;
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Or. en

Grozījums Nr. 30
António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. visbeidzot, atgādina, ka Eiropā pastāv 
ļoti dažādi sociālo pakalpojumu modeļi un 
ka šī iemesla dēļ subsidiaritātes principa 
ievērošanai vajadzētu būt pamatā 
apspriedēm, kuru mērķis ir precizēt saikni 
starp Eiropas līmeni un valsts un vietējo 
līmeni;

5. visbeidzot, atgādina, ka Eiropā pastāv 
ļoti dažādi sociālo pakalpojumu modeļi un 
ka šī iemesla dēļ subsidiaritātes principa 
ievērošanai vajadzētu būt pamatā 
apspriedēm, kuru mērķis ir precizēt saikni 
starp Eiropas līmeni un valsts, reģionālo
un vietējo līmeni;

Or. pt

Grozījums Nr. 31
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. visbeidzot, atgādina, ka Eiropā pastāv 
ļoti dažādi sociālo pakalpojumu modeļi un 
ka šī iemesla dēļ subsidiaritātes principa 
ievērošanai vajadzētu būt pamatā 
apspriedēm, kuru mērķis ir precizēt saikni 
starp Eiropas līmeni un valsts un vietējo 
līmeni.

5. visbeidzot, atgādina, ka Eiropā pastāv 
ļoti dažādi sociālo pakalpojumu modeļi un 
ka šī iemesla dēļ subsidiaritātes principa 
ievērošanai vajadzētu būt pamatā 
apspriedēm, kuru mērķis ir precizēt saikni 
starp Eiropas līmeni un valsts un vietējo 
līmeni, proti, vispārējas nozīmes 
sociālajiem pakalpojumiem arī turpmāk 
vajadzētu ietilpt valsts iestāžu kompetencē 
un vajadzētu saglabāt šo pakalpojumu 
vispārīgumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. visbeidzot, atgādina, ka Eiropā pastāv 
ļoti dažādi sociālo pakalpojumu modeļi un 
ka šī iemesla dēļ subsidiaritātes principa 
ievērošanai vajadzētu būt pamatā 
apspriedēm, kuru mērķis ir precizēt saikni 
starp Eiropas līmeni un valsts un vietējo 
līmeni;

5. visbeidzot, atgādina, ka Eiropā pastāv 
ļoti dažādi sociālo pakalpojumu modeļi un 
ka šī iemesla dēļ subsidiaritātes principa 
ievērošanai vajadzētu pievērst galveno 
uzmanību turpmākos apsvērumos saistībā 
ar sociālajiem pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, cik svarīga ir ciešāka 
sadarbība starp pakalpojumu sniedzējiem 
un ieinteresētajām personām vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu jomā, kā arī 
aktīvāka lietotāju iesaistīšana, lai precīzāk 
noteiktu ieceres un uzlabotu kvalitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.b norāda, ka no iekšējā tirgus 
pakalpojumu direktīvas darbības jomas ir 
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ticis izslēgts plašs sociālo pakalpojumu 
klāsts; cer, ka Komisija drīz izstrādās 
bilanci attiecībā uz šo izslēgšanas 
pasākumu transponēšanu, īpaši norādot 
to, kā dalībvalstis interpretē jēdzienus 
„labdarība”, „personas, kurām 
nepieciešama palīdzība” un „valsts 
pilnvaroti pakalpojumu sniedzēji”; 

Or. fr


