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par vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem Eiropas Savienībā
(2006/2134(INI))

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojuma par vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem mērķi veicināt sociālo pakalpojumu modernizāciju, lai nodrošinātu
augstas kvalitātes, drošu un efektīvu pakalpojumu sniegšanu, ievērojot patērētāju un 
lietotāju tiesības, ar cieņu izturoties pret pacientu un ievērojot pārrobežu 
pakalpojumu sniegšanas brīvību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 2
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojuma par vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem mērķi nodrošināt Eiropas Kopienā tādu tiesisku regulējumu, kas 
veicinātu augstas kvalitātes, drošu un efektīvu pakalpojumu sniegšanu, ievērojot 
patērētāju un lietotāju tiesības, kā arī ar cieņu izturoties pret pacientu, kaut arī 
dalībvalstīs pastāv tradīciju, struktūru un apstākļu daudzveidība; uzskata, ka ir vēlams 
nodrošināt lielāku tiesisko drošību attiecībā uz vispārējas nozīmes pakalpojumiem, 
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īpaši attiecībā uz sociālajiem, veselības un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumiem, 
ja nepieciešams, ierosinot īpašu sektorālu Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvu;

Or. el

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 3
1.a punkts (jauns)

1.a atgādina, ka vispārējās nozīmes sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi ir 
jāizslēdz no direktīvas par pakalpojumiem iekšējā tirgū piemērošanas jomas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 4
1.b punkts (jauns)

1.b pauž nožēlu par to, ka šis paziņojums neattiecas uz veselības aprūpes 
pakalpojumiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 5
2. punkts

2. uzsver, ka Eiropas Savienības ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas 
nodrošināšanai ļoti būtiski ir vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi, ja tie atbilst 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, (svītrojums) kuras nosaka katras 
dalībvalsts atbildīgie dienesti saskaņā ar subsidiaritātes principu; uzsver 
pārredzamības nozīmi šo mērķu definējumā, īpaši ņemot vērā to, ka šos 
pakalpojums arvien biežāk sniedz kāda trešā puse, pamatojoties uz valsts un privātā 
sektora partnerību un ārpakalpojumiem, un tādējādi uz tiem attiecas Kopienas 
tiesību akti;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 6
2.a punkts (jauns)

2.a uzskata, ka dalībvalstu tiesības definēt pašām savus sociālos pakalpojumus būtu 
jāsaskaņo ar juridiskās noteiktības prasību, kam būtu jāaizsargā sociālo 
pakalpojumu sniedzēji visā ES teritorijā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 7
2.b punkts (jauns)

2.b pauž atzinību par Komisijas uzsākto konsultāciju procesu, kura mērķis ir precizēt 
vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu īpašības un to saderību ar Kopienas 
likumdošanu, īpaši – ar tiesībām sniegt pārrobežu pakalpojumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 8
3. punkts

3. norāda, ka vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi ir jāuzskata par Eiropas 
Savienības pilsoņu pamattiesībām, jo tie ir vieni no ikdienā nepieciešamajiem 
pakalpojumiem; tādēļ tie ir jāuzskata par īpašu jomu, kas galvenokārt ir pakļauta 
sociālās iekļaušanas, (svītrojums) efektivitātes un finanšu ilgtspējības principiem; 
šajā saistībā atzīst privātā sektora lomu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 9
3. punkts

3. norāda, ka vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi nodrošina Eiropas Savienības 
pilsoņu pamattiesību ievērošanu, jo tie ir vieni no ikdienā nepieciešamajiem 
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pakalpojumiem; tādēļ tie ir jāuzskata par īpašu jomu, kas galvenokārt ir pakļauta 
solidaritātes, sociālās iekļaušanas un efektivitātes principiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio

Grozījums Nr. 10
3.a punkts (jauns)

3.a uzsver to, ka sociālajiem pakalpojumiem ir pamata loma izplatītāko slimību 
profilaksē un tie ir saistīti ar daudz sarežģītāku darbu, ko veic veselības aprūpes 
speciālisti; tāpēc izteikta sociālo un veselības pakalpojumu nošķiršana nav 
pieņemama – to sasvstarpējās saistības pozitīvā ietekme ir jāstiprina, līdz ar to 
palielinot labklājības politikas vienotību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 11
4. punkts

4. uzsver, ka vērtējot šāda veida pakalpojumu piedāvājumu īpašības, valsts varas 
pārstāvjiem ir jāuzskata par primāru kritēriju tas, vai tiek nodrošināta sociālā kohēzija 
un vai uzlabojas sociālā iekļautība, ja to izmantotāji bieži tiek tieši iesaistīti 
pakalpojuma sniegšanā ar bezpeļņas organizāciju starpniecību, vienlaikus nodrošinot 
atvērtus un pārredzamus konkursus un brīvu konkurenci;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 12
4.a punkts (jauns)

4.a uzsver šajā kontekstā, ka uzņemoties saistības par ikdienas dzīves riskiem, 
piemēram, par tādiem, kas saistīti ar veselību, nelaimes gadījumiem darbā u.c., 
īpaša uzmanība ir jāpievērš atkarīgām personām, neskatoties uz to, vai viņu 
atkarība ir saistīta ar invaliditāti vai vecumu;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 13
5. punkts

5. uzsver, ka Eiropas līmeņa pārvaldei ir jāveicina, lai, sniedzot šos pakalpojumus, 
dalībvalstis ņem vērā šādus principus:

• vienlīdzīga un vispārēja pieejamība;

• pilnīgs teritoriāls segums, ģeogrāfiska un sociāla pieejamība drošiem augstas 
kvalitātes pakalpojumiem par pieejamām cenām un vienoti kvalitātes standarti;

• sociāli pieņemamas atlaides personām ar invaliditāti, maznodrošinātām personām, kā 
arī sociālās atstumtības apkarošanai paredzēti mehānismi;

• pasākumi, lai novērstu reģionālo nevienlīdzību, nodrošinātu juridisko noteiktību, 
pārredzamību un atbilstību pakalpojumu sniegšanas pamatnosacījumiem;

• pārredzama to paklapojumu definīcija, kuri ir jāuzskata par vispārējas nozīmes 
pakalpojumiem;

• pakalpojumu sniegšanas brīvība un uzņēmējdarbības brīvība;

• atbilstība Kopienas tiesību aktiem, īstenojot šo pakalpojumu sniegšanu, īpašu 
vērību pievēršot ES publiskā iepirkuma direktīvām;

• tirgus konkurences ieviešanas pozitīva ietekme uz efektivitāti un kvalitāti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 14
6. punkts

6. ir pārliecināts, ka, balstoties uz šiem principiem, atbildīgie dienesti varēs brīvi 
pārraudzīt sociālo pakalpojumu organizāciju, ja vien tas neradīs šķēršļus 
pakalpojumu sniegšanas un uzņēmējdarbības pamattiesību ievērošanai saskaņā ar 
EK Līguma 43. un 49. pantu un ja tiks ievērots nediskriminācijas princips;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 15
6.a punkts (jauns)

6.a atgādina, ka konkurences politiku nevar izmantot kā kritēriju, definējot vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu mērķus; uzsver, ka Eiropas Kopienu Tiesas praksei, 
kura ir daļēji citēta Komisijas paziņojumā, nevar piešķirt lielāku nozīmi nekā 
Eiropas vai valstu likumdevēju gribai;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 16
6.b punkts (jauns)

6.b uzskata, ka, ņemot vērā iepriekš minētos elementus un vispārējas nozīmes sociālo 
pakalpojumu kā Eiropas sabiedrības un ekonomikas pīlāra īpašo lomu, kā arī to 
nozīmi dažādu ES mērķu sasniegšanā un pamatvērtību atbalstā, vispārējas nozīmes 
sociālie pakalpojumi ir jāuzskata par atsevišķu juridisku kategoriju, un izņēmuma 
kārtā, dalībvalstīm definējot uzstādīto principu un mērķu piemērošanas kārtību, uz 
tiem ir jāattiecina atsevišķi Kopienas likumi;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 17
6.c punkts (jauns)

6.c aicina tāpēc visas iesaistītās puses arī turpmāk savstarpēji konsultēties un 
sadarboties, līdz, ievērojot tos virzošos principus un pamatvērtības, izkristalizēsies 
vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu darbībai un to mērķu īstenošanai 
nepieciešamie nosacījumi;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 18
6.d punkts (jauns)

6.d aicina tāpēc Komisiju konsultāciju noslēgumā sniegt tiesību akta priekšlikumu 
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saistībā ar vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, lai nodrošinātu tos 
virzošo mērķu, principu un vērtību īstenošanos;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 19
6.a punkts (jauns)

6.a atzīmē, ka dažu dalībvalstu iepriekšējā pieredze apliecina to, ka atvērtība 
konkurencei, piemērojot atbilstīgus aizsardzības pasākumus sociālo pakalpojumu 
jomā, pozitīvi ietekmē ekonomisko izaugsmi un veicina darba vietu radīšanu, kā arī 
paaugstina sniegot pakalpojumu kvalitāti.

Or. en


