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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid ei käsitleta asutamislepingute 
üheski erisättes, ehkki need moodustavad üldhuviteenuste ühe kõige olulisema osa;

B. arvestades, et kuigi üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused aitavad kaasa asutamislepingu 
artiklites 2 ja 3 määratletud ühenduse ülesannete täitmisele, sealhulgas tööhõive ja 
sotsiaalkaitse kõrge taseme tagamisele, elatustaseme tõstmisele, tervisekaitse kõrge 
taseme saavutamisele, meeste ja naiste võrdõiguslikkusele ning majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisele;

C. arvestades, et sel puhul kohaldatakse täielikult subsidiaarsuse põhimõtet, mis lubab 
liikmesriikidel määratleda asjaomased sotsiaalteenused, nende ülesanded ja korralduse 
ning samuti nende rahastamise viisi, sealhulgas võrdse juurdepääsu mainitud olulistele ja 
eluliselt tähtsatele teenustele;

D. arvestades, et pärast seda, kui Euroopa Parlament võttis teisel lugemisel muudetud kujul 
vastu direktiivi, mis käsitleb teenuseid siseturul, on mittemajanduslikud üldhuviteenused, 
nagu liikmesriigid need on määratlenud, samuti sotsiaalteenused, nagu sotsiaaleluaseme 
teenus, lapsehooldus- ja pereteenused direktiivi kohaldamisalast välja jäetud;

E. arvestades, et sotsiaalteenustel on eriliste omaduste tõttu otsene mõju teenuste siseturule 
ning neil on ka otsene, ehkki diferentseeritud mõju elanikkonnale, nii meestele kui 
naistele, mis sõltub ka sotsiaalsest rühmast, kuhu nad kuuluvad; arvestades, et 
muudatused ühiskonnas, sealhulgas demograafilised muutused tähendavad, et 
ametivõimudel tuleb võtta enam meetmeid selleks, et vältida peamise hoolsuskohustuse 
jätmist perekonnale, st naistele; 

F. arvestades, et siseturuteenuste ja konkurentsi eeskirjad võivad mõjutada üldist huvi 
pakkuvate sotsiaalteenuste osutamist, mis etendavad olulist osa solidaarsuse ja 
sotsiaalvaldkonna kaitsemisel kogu Euroopa Liidus,

1. tervitab asjaolu, et komisjon on avaldanud teatise "Ühenduse Lissaboni kava elluviimine: 
üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused Euroopa Liidus" (KOM(2006)0177), mis oli juba 
märgitud valges raamatus üldhuviteenuste kohta (KOM(2004)0374) ja mis tulenes 
sotsiaalteenuste väljajätmisest muudetud ettepanekust direktiivi kohta, mis käsitleb 
teenuseid siseturul, ja millega seoses Euroopa Parlament võttis teisel lugemisel vastu 
nõukogu ühise seisukoha; tervitab komisjoni jõupingutusi pidada konsultatsioone 
liikmesriikide ja kõigi asjaomaste sektoritega, et leida tasakaal kõnesolevate teenuste 
eripära, mis vahel muudab raskeks nende määratlemise, ning läbipaistvuse, vaba 
konkurentsi ja diskrimineerimise vältimise põhimõtete vahel, mille kohaldamine ELis on 
kohustuslik, ning samuti avalikke hankeid ja kontsessioone käsitleva ühenduse õiguse 
vahel;

2. kiidab heaks komisjoni tegevuse, millega ta tunnustab, et sotsiaalteenused on oma 
olemuselt üldist huvi pakkuvad teenused; rõhutab, et kõnesolevad olulised ja eluliselt 
tähtsad teenused etendavad erilist osa sotsiaalkaitses ja solidaarsuse tugevdamises ning 
neid osutavad vahetult kohalikud ja piirkondlikud asutused või need on usaldatud 
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eriesindajatele; on seisukohal, et erinevad riigiasutused peavad kindlustama kõnesolevate 
teenuste osutamise, võttes arvesse neile sotsiaalsfääris pandud ülesandeid;

3. on seisukohal, et sotsiaalteenused peavad nõuetekohaselt täitma oma rolli, nagu 
määratletud asutamislepingu artiklis 16 ja artikli 86 lõikes 2; 

4. juhib tähelepanu vajadusele tagada järjepidevus liidu seisukohtade vahel üldist huvi 
pakkuvate sotsiaalteenuste suhtes kohaldatavate eeskirjade osas ja nende seisukohtade 
vahel, mis ta võtab WTO läbirääkimiste raames, eriti seoses teenuskaubanduse 
üldlepingu (GATS) alla kuuluvate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste valdkonnas;

5. nendib, et praegu on liikmesriikides kasutusel erinevad sotsiaalteenuste korraldus-, 
osutamis- ja rahastamisviisid, sest kuigi riigiasutused vastutavad oma kodanikele 
sotsiaalteenuste osutamise eest, ei ole nad nende vahetud osutajad;

6. on seisukohal, et subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamisel on liikmesriikidel õigus iga 
juhtumi korral määrata kindlaks Euroopa sotsiaalmudeli tuumiku moodustavate 
sotsiaalteenuste põhijooned ja ülesanded vastavalt riigis kehtivatele tavadele ja 
kommetele; usub siiski, et lisaks traditsioonilistele kriteeriumitele, nagu universaalsus, 
läbipaistvus ja kättesaadavus, peaks olema määratletud ka sotsiaalteenuste ülesehituse ja 
korraldamise viis;

7. on seisukohal, et liikmesriikide õigus määratleda oma sotsiaalteenuseid peaks olema 
vastavuses nõutava õiguskindluse põhimõttega, mille eesmärk on tagada 
sotsiaalteenustega kindlustavate ametiasutuste, sotsiaalteenuste osutajate ja kasutajate 
ning elanikkonna kaitse kogu ELi territooriumil;

8. on seisukohal, et mõnede selliste teenuste osutajate mittetulunduslik staatus tuleks lugeda 
vastavuses olevaks asutamislepingutes sisalduva asutamisõigusega; arvab samuti, et 
võttes arvesse kõnesolevate teenuste erilisust, tuleks pidada vastavuses olevaks vastutava 
ametiasutuse poolset hüvitise maksmist tegelikele sotsiaalteenuse osutajatele; on 
seisukohal, et selline hüvitamine tuleks lugeda riigiabiks, kuna hüvitamise põhimõte on 
täidetud;

9. on seisukohal, et kõnesolevate teenuste laiendamine vastavalt kasvavatele vajadustele 
ning uute teenuste loomine võivad kaasa aidata töökohtade loomisele, millel on ühelt 
poolt äärmiselt positiivne mõju Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisele, eriti 
naistöötajate puhul, sest sotsiaalteenuste valdkonnas töötavad peamiselt naised, ning 
teisalt võimaldab teenuste laiendamine naistel eeskätt jätkata töötamist ja jääda 
tööjõuturule;

10. märgib, et mõnede liikmesriikide varasem kogemus näitab, et konkurentsile avatus koos 
sotsiaalteenuste sektori nõuetekohase kaitsega on positiivse mõjuga majanduskasvule ja 
töökohtade loomisele ning osutatavate teenuste kvaliteedi paranemisele;

11. tervitab võimalust, et komisjon võtab vastu algatusi, mille eesmärk on muuta kõnealuste 
teenuste suhtes kohaldatavad ühenduse eeskirjad selgemaks ning määratleda vastutuse 
jagamine ELi ja liikmesriikide vahel, kui ilmnevad takistused või raskused seoses 
teenuste vaba osutamisega siseturul. 
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