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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 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;

Vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu politikas nozīmīguma veicināšana

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; 

Sociālo pakalpojumu ekonomiskās dimensijas ņemšana vērā

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; 

Vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu darbības ietvara noteikšana

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; 
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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. 


