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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyys- ja 
sosiaalivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja ei määritellä missään perussopimusten 
erityisessä määräyksessä, vaikka ne muodostavat yhden yleishyödyllisten palvelujen 
tärkeimmistä osa-alueista,

B. katsoo kuitenkin, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut toteuttavat osaltaan EY:n 
perustamissopimuksen 2 ja 3 artiklassa määriteltyjä yhteisön tehtäviä, kuten 
työllisyyden ja sosiaaliturvan korkean tason, elintason ja elämän laadun nousun, 
terveyden suojelemisen korkean tason, miesten ja naisten välisen tasa-arvon sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden turvaamista,

C. katsoo, että toissijaisuusperiaatetta voidaan tässä tapauksessa soveltaa 
täysimääräisesti, joten jäsenvaltiot voivat itse määritellä yleishyödylliset 
sosiaalipalvelunsa, niiden tehtävät, organisoinnin ja rahoitusmuodon, mukaan luettuna 
universaalinen mahdollisuus hyödyntää näitä välttämättömiä ja elintärkeitä palveluja,

D. ottaa huomioon, että sen jälkeen kun parlamentti hyväksyi muutetun ehdotuksen 
direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla toisessa käsittelyssä, muut kuin taloudelliset 
yleishyödylliset palvelut, sellaisina kuin jäsenvaltiot ne määrittelivät, on jätetty 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle samoin sosiaalipalvelut, kuten yhteiskunnan 
tukema asuminen, lasten päivähoitopalvelut ja perheille tarkoitetut palvelut,

E. katsoo, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut voivat erityispiirteidensä vuoksi vaikuttaa 
suoraan palvelujen sisämarkkinoihin ja niillä on epäsuora, mutta erilainen vaikutus 
kansalaisiin – sekä miehiin että naisiin – riippuen siitä, mihin sosiaalisiin ryhmiin he 
kuuluvat; katsoo, että yhteiskunnan muutokset, demografiset muutokset mukaan 
luettuina, edellyttävät julkisten viranomaisten suurempaa osallistumista, jotta 
hoitotyöhön liittyviä tehtäviä ei jätetä pääasiallisesti perheiden ja näin ollen erityisesti 
naisten vastuulle,

F. katsoo, että palvelujen sisämarkkinoilla ja kilpailusäännöillä voi olla vaikutusta 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen, joilla on olennaisen tärkeä solidaarisuustehtävä ja 
sosiaalisten rakenteiden suojelua koskeva tehtävä koko Euroopan unionin alueella, 
tarjontaan,

1. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon nimeltä "Yhteisön Lissabon-
ohjelman täytäntöönpano: Yleishyödylliset sosiaalipalvelut Euroopan unionissa 
(KOM(2006)0177), josta ilmoitettiin jo valkoisessa kirjassa yleishyödyllisistä 
palveluista (KOM(2004)0374) ja joka on seurausta sosiaalipalvelujen jättämisestä 
palveluita sisämarkkinoilla koskevan muutetun direktiiviehdotuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle, minkä puitteissa Euroopan parlamentti hyväksyi toisessa käsittelyssä 
neuvoston yhteisen kannan; suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio pyrkii 
saattamaan päätökseen jäsenvaltioiden ja kaikkien asianomaisten alojen kanssa 
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järjestetyn kuulemisprosessin, jotta näiden palvelujen erityispiirteiden, jotka joissakin 
tapauksissa vaikeuttavat palveluja koskevan yleisen määrittelyn soveltamista, sekä 
avoimuuden, vapaan kilpailun ja syrjimättömyyden periaatteiden, joiden 
noudattaminen on EU:ssa pakollista, ja julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 
koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisen välillä löydettäisiin tasapaino;

2. hyväksyy komission lähestymistavan, jonka mukaan tunnustetaan, että sosiaalipalvelut 
ovat luonteeltaan ehdottomasti yleishyödyllisiä; korostaa, että näillä välttämättömillä 
ja elintärkeillä palveluilla on erityinen sosiaalisen suojelun ja solidaarisuuden tehtävä 
ja niitä toteuttavat suoraan paikalliset ja alueelliset yhteisöt tai niiden hoito on annettu 
erityisille toimijoille; katsoo, että eri viranomaisten olisi taattava nämä palvelut ottaen 
huomioon niille kuuluvien sosiaalisten tehtävien tavoitteet;

3. katsoo, että vaatimusta näiden tehtävien täyttämisestä, sellaisena kuin se on
perustamissopimuksen 16 artiklassa ja 86 artiklan 2 kohdassa määritelty, on 
sovellettava;

4. muistuttaa, että Euroopan unionin yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin sovellettavia 
sääntöjä koskevan kannan ja WTO:n neuvottelujen yhteydessä hyväksyttävän kannan, 
erityisesti palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) sosiaali- ja terveyspalveluosa-
aluetta koskien, on oltava yhteneväisiä;

5. toteaa, että jäsenvaltioissa on tällä hetkellä erilaisia malleja yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen suunnittelemiseksi, tarjoamiseksi ja rahoittamiseksi, sillä vaikka 
julkinen hallinto takaa tällaiset palvelut kansalaisille, se ei aina vastaa niiden 
käytännön toteuttamisesta;

6. arvioi, että jäsenvaltiot ovat toissijaisuusperiaatteen mukaisesti oikeutettuja 
määrittelemään kussakin tapauksessa omien käytäntöjensä ja perinteidensä mukaisesti 
Euroopan sosiaalisen mallin ytimen muodostavien sosiaalipalvelujen piirteet ja 
tehtävät; katsoo kuitenkin aiheelliseksi, että perinteisten yleisyyden, avoimuuden ja 
saatavuuden periaatteiden lisäksi määriteltäisiin, mitkä yksityiskohtaiset säännöt ja 
järjestämisehdot ovat niille ominaisia;

7. katsoo, että valtioiden oikeus määritellä itse yleishyödylliset sosiaalipalvelunsa on 
tehtävä yhteensopivaksi tarvittavan oikeusvarmuuden kanssa, jonka tarkoituksena on 
suojella sekä sosiaalipalvelut takaavia julkisia viranomaisia että palvelujen tarjoajia ja 
käyttäjiä sekä kaikkia kansalaisia koko EU:n alueella;

8. toteaa, että se, että jotkin tällaisten palvelujen tarjoajat eivät tavoittele voittoa, on 
katsottava yhteensopivaksi perustamissopimuksissa taatun sijoittautumisvapauden 
kanssa; toteaa myös, että yhteensopivaksi on näiden palvelujen erityispiirteet 
huomioon ottaen katsottava myös se, että mainittujen yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen takaavat hallinnot maksavat mahdollisesti korvauksia palvelujen 
tarjoajille; katsoo, ettei kyseisiä korvauksia saa pitää valtiontukina, jos korvausperiaate 
toteutuu;

9. katsoo, että näiden palvelujen laajentaminen lisääntyvästä tarpeesta johtuen ja uusien 
palvelujen luominen merkitsevät mahdollisuutta uusien työpaikkojen luomiseen, mikä 
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vaikuttaa hyvin myönteisesti Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamiseen 
erityisesti naispuolisten työntekijöiden kannalta, sillä toisaalta sosiaalipalvelujen alalla 
työskentelee pääasiassa naisia ja toisaalta niiden kehitys takaa erityisesti naisille 
työpaikkojen säilymisen ja pysymisen työmarkkinoilla;

10. toteaa, että muutamissa jäsenvaltioissa saaduista kokemuksista voidaan päätellä, että 
avautuminen kilpailulle tarjoten samalla yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
kuuluville aloille asianmukaiset takuut, on myönteistä sekä talouskasvun ja 
työpaikkojen luomisen että tarjottavien palvelujen laadun parantamisen kannalta;

11. pitää sopivana mahdollisuutta, että komissio hyväksyy aloitteita, joiden tarkoituksena 
on sekä selventää näihin palveluihin sovellettavia yhteisön sääntöjä että määritellä 
vastuun jako EU:n ja jäsenvaltioiden välillä siinä tapauksessa, että palvelujen 
tarjoamiselle sisämarkkinoilla ilmaantuu esteitä tai vaikeuksia.
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