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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa
työllisyys- ja sosiaalivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. suhtautuu myönteisesti yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskevaan tiedonannon pyrkimykseen 
edistää yhteisössä sosiaalipalvelujen uudenaikaistamista korkealaatuisten, turvallisten ja 
tehokkaiden terveyspalveluiden tarjoamiseksi, kunnioittaen kuluttajien ja käyttäjien oikeuksia,
potilaan ihmisarvoa ja oikeutta tarjota rajatylittäviä palveluja; pitää tarkoituksenmukaisena lisätä 
oikeusvarmuutta yleishyödyllisten palvelujen ja etenkin sosiaalipalvelujen ja terveydenhoidon 
alalla laatimalla tarvittaessa asiaa koskeva ehdotus erityiseksi alakohtaiseksi Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi;

2. huomauttaa, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat olennaisia Euroopan unionin 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta, sillä niillä vastataan 
julkisen palvelun velvoitteisiin sekä kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti määrittämiin yleishyödyllisiin tavoitteisiin; korostaa 
avoimuuden merkitystä näiden tavoitteiden määrittämisessä, etenkin kun tällaisia palveluja 
tarjoavat yhä useammin kolmannet osapuolet julkisten ja yksityisten tahojen välisten 
kumppanuuksien ja ulkoistamisen kautta, minkä vuoksi niihin sovelletaan yhteisön oikeutta;

3. katsoo, että vapauteen tarjota yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja ja kyseisten palveluntarjoajien 
asettautumisvapauteen tulee liittyä palvelujen yleisen ja tasa-arvoisen saatavuuden ja 
oikeudenmukaisten toimintaedellytysten kunnioittaminen ja näiden tavoitteiden täytäntöönpanon 
edistäminen tarjottaessa tällaisia palveluja jäsenvaltioiden määrittämien yleisten vaatimusten 
mukaisesti;

4. katsoo, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen avulla taataan Euroopan unionin kansalaisten 
perusoikeudet, koska ne koskevat päivittäisen elämän peruspalveluja; katsoo näin ollen, että 
näitä palveluja on pidettävä erityisenä sektorina, jolla vastataan pääasiallisesti yhteiskuntaan 
kuulumista, tehokkuutta ja taloudellista kestävyyttä koskeviin periaatteisiin; tunnustaa tässä 
yhteydessä yksityisen sektorin aseman;

5. korostaa, että tällaisten palveluiden tarjonnan ominaispiirteiden arvioimisessa viranomaisten olisi 
otettava huomioon ensisijaisena seikkana sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja paremman 
sosiaalisen osallisuuden varmistamisesta koituvat edut, sillä käyttäjät ovat usein suoraan 
osallisina palvelun tarjonnassa voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kautta;

6. korostaa, että varauduttaessa jokapäiväisen elämän riskeihin, kuten terveyteen tai työtapaturmiin 
liittyviin riskeihin, on kiinnitettävä erityistä huomiota huollettaviin henkilöihin, johtuipa 
huollettavuus vammaisuudesta tai iästä;

7. huomauttaa, että Euroopan tasolla tapahtuvan valvonnan olisi autettava varmistamaan, että 
näiden palvelujen tarjoamisessa jäsenvaltiot varmistavat seuraavat periaatteet:

• palveluiden tasa-arvoinen ja yleinen saatavuus;
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• alueellinen kattavuus, maantieteellisestä sijainnista tai yhteiskunnallisesta asemasta 
riippumaton pääsy kohtuuhintaisen ja yhteiset laatuvaatimukset täyttävän korkealuokkaisen 
palvelun piiriin;

• yhteiskunnallisesti hyväksyttävät alennetut hinnat vammaisille, pienituloisille sekä
järjestelmille, jotka on laadittu yhteiskunnallisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi;

• toimenpiteet alueellisten eroavuuksien ehkäisemiseksi sekä oikeusvarmuuden, avoimuuden 
ja palveluiden tarjoamista koskevien perusedellytysten yhdenmukaisuuden varmistamiseksi;

8. katsoo, että näiden periaatteiden mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava vapaasti 
perustaa lupajärjestelmiä, joilla hallinnoidaan sosiaalipalvelujärjestelmiin pääsyä, kunnioittaen 
samalla syrjimättömyysperiaatetta;

9. kehottaa näin ollen jatkamaan kuulemisia ja kaikkien asianomaisten tahojen välistä yhteistyötä, 
jotta muodostetaan tarvittavat puitteet yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen toiminnalle ja niiden 
tavoitteiden toteutumiselle kunnioittaen samalla niiden johtavia periaatteita ja arvoja;
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