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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā LES 3. panta 3. punktā paredzēts, ka ES attīstības pamats ir sociālā tirgus 
ekonomika, savukārt LESD 14. pantā un 26. protokolā atzīts, ka vispārējas nozīmes 
pakalpojumi ir Eiropas sociālā modeļa neatņemama daļa, kas, neskarot valsts, reģionālo 
un vietējo iestāžu kompetenci, Parlamentam un Padomei uzliek pienākumu definēt šo 
pakalpojumu principus un nosacījumus;

B. tā kā vispārējas nozīmes sociāliem pakalpojumiem (VNSP) un to kvalitātei un efektivitātei 
ir būtiska nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu realizācijā un šie pakalpojumi labvēlīgi 
ietekmē ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību, kā arī sociālo un teritoriālo kohēziju,

1. atgādina, ka saskaņā ar subsidiaritātes principu ir jāņem vērā VNSP organizēšanas 
modeļu daudzveidība, kāda pastāv starp dažādām dalībvalstīm; atbalsta VNSP sniegšanas 
jomā pieredzējušāko dalībvalstu un reģionu paraugprakses un īpašo zināšanu izplatīšanu 
un apmaiņu, uzskatot, ka tas ir ļoti svarīgi to turpmākajai attīstībai;

2. uzsver, ka sociālo pakalpojumu sniegšanā izšķiroša nozīme ir reģionālajām iestādēm un 
pašvaldībām, un atgādina, ka minēto iestāžu viedoklis jāņem vērā, definējot šos 
pakalpojumus dalībvalstīs;

3. aicina dalībvalstis situācijā, kad iedzīvotāji smagās ekonomiskās krīzes dēļ aizvien vairāk 
izmanto VNSP, nodrošināt, ka pilnvaru decentralizēšanas gadījumā, tās deleģējot 
reģionālajām iestādēm un pašvaldībām, līdztekus tiek paredzēti pietiekami budžeta 
līdzekļi;

4. uzsver, ka VNSP, būdami lielā mērā strukturēti un iekļaujoši, ir svarīgs, noderīgs un 
efektīvs līdzeklis attīstības veicināšanai visos reģionos, jo ļauj gan valstij, gan vietējām 
pašvaldībām vai reģionālā līmeņa iestādēm veikt uzdevumus, izmantojot publisko un 
privāto finansējumu; uzskata, ka ir īpaši svarīgi šos pakalpojumus saglabāt lauku apvidos 
un neaizsargātos reģionos, turklāt uzsver, ka VNSP ir ļoti svarīga nozīme attiecībā uz 
segregācijas riska mazināšanu neaizsargātākām un atstumtākām iedzīvotāju grupām;

5. uzsver, ka VNSP ietver arī ar saimniecisko darbību nesaistītus pasākumus, uz kuriem 
neattiecas un nedrīkst attiekties iekšējā tirgus noteikumi un kuri veicina Eiropas 
Savienības teritoriālās kohēzijas mērķa sasniegšanu;

6. neatlaidīgi prasa Komisijai reaģēt uz nepieciešamību nodrošināt juridisko noteiktību 
VNSP sniedzējiem un organizētājiem saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu un, 
izmantojot to, ka patlaban norisinās M. Monti un N. Kroes tiesību aktu paketes 
pārskatīšana, izstrādāt īpaši sociālajiem pakalpojumiem piemērotus risinājumus; prasa, lai 
Komisija valstu iestādēm darītu pieejamu metodoloģiju ar precīzām norādēm, kā pareizi 
piemērot Eiropas Savienības normas;

7. prasa Komisijai izpētīt iespējas īstenot teritoriālo sadarbību attiecībā uz VNSP, lai 
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savlaicīgi novērstu jebkādus šķēršļus, ko rada finansēšanas noteikumi;

8. atbalsta Eiropas kvalitātes pamatsistēmas piemērošanu VNSP saskaņā ar brīvprātības 
principu;

9. uzskata, ka valsts līmeņa un reģionālajām iestādēm un vietējām pašvaldībām ir plašāk 
jāizmanto publiskā un privātā sektora partnerība VNSP jomā, lai uzlabotu šo 
pakalpojumu efektivitāti un pieejamību.
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