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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. epäilee vahvasti, voidaanko EU:n tason sääntelyllä todella parantaa kansalaisille 
tarjottavia yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja ja niiden tehokkuutta;

2. kehottaa komissiota tästä syystä ottamaan seikkaperäisesti ja numerotietoihin tukeutuen
ja myös tiedonannossa mainitun tutkimuksen tulosten perusteella kantaa siihen, onko 
EU:n tason sääntelylle todella tarvetta ja onko sääntely järkevää ja tarkoituksenmukaista;

3. kehottaa komissiota ilmoittamaan, mitä oikeusperustaa se aikoo käyttää kaavailemaansa 
lainsäädäntöön; huomauttaa jo nyt, että EY:n perustamissopimuksen 16 artikla ei sovellu 
oikeusperustaksi;

4. korostaa, että komission kaavailemien säädösten yhteydessä on noudatettava ja 
sovellettava EY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettua toissijaisuusperiaatetta 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla;

5. korostaa erityisesti, että toimivaltuuksien ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen määritteleminen kuuluu jäsenvaltioiden 
yksinomaiseen toimivaltaan;

6. korostaa, että jäsenvaltiot ja paikallisyhteisöt ovat yksin toimivaltaisia ja velvollisia 
huolehtimaan yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen järjestämisen, rahoituksen ja käytännön 
toteutuksen yksityiskohdista;

7. hylkää tästä syystä jo nyt komission mahdolliset kaavailut (seka)rahoituksesta, sillä tämä 
on vastoin jäsenvaltioiden alkuperäistä toimivaltaa.
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