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ETTEPANEKUD

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

1. kahtleb tõsiselt selles, kas üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid reguleerivad eeskirjad 
ELi tasandil suudavad kaasa tuua kodanike olukorra tegeliku paranemise ja nende 
teenuste tõhususe suurenemise;

2. palub seepärast komisjonil ka teatises käsitletud uuringu tulemusi arvestades võtta 
üksikasjalikult ja arvandmetele toetudes seisukoht küsimuses, kas ELi tasandi eeskirjade 
järele on konkreetne vajadus ning milline on selliste eeskirjade mõte ja otstarve;

3. palub komisjonil teatada, millisele õiguslikule alusele kavatseb ta võimalikud 
kavandatavad õiguslikud eeskirjad rajada; juhib juba praegu tähelepanu sellele, et see 
õiguslik alus ei saa olla EÜ asutamislepingu artikkel 16;

4. rõhutab vajadust järgida ja kohaldada võimalike komisjoni kavandatavate eeskirjade 
puhul EÜ asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõtet üldist huvi 
pakkuvate sotsiaalteenuste valdkonnas;

5. rõhutab selgesõnaliselt, et pädevuste ja subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt on 
liikmesriikide ainupädevus määratleda, mis on üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused;

6. rõhutab, et üksikasjalik hoolitsemine üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste korralduse, 
rahastamise ja kujundamise eest on liikmesriikide ja piirkondlike organite ainupädevus ja 
-vastutus; 

7. lükkab seetõttu juba praegu tagasi igasuguse komisjoni poolt võib-olla kavandatava 
(sega)rahastamise kui sekkumise liikmesriikide õiguspärastesse pädevustesse.
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