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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et üldhuviteenused pole mitte ainult sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse 
tähtis koostisosa, vaid et nad aitavad oluliselt kaasa ka Euroopa majanduse 
konkurentsivõimele;

B. arvestades, et Euroopa Ühenduste Kohtu pretsedendiõigus on praeguseks ulatuslik, areneb 
pidevalt ja selles käsitletakse üldhuviteenuste eri tahke, sh riigiabi, võrdset kohtlemist 
ja/või konkurentsi moonutamist; arvestades paljusid Euroopa Kohtusse antud kohtuasju, 
mis käsitlevad üldhuviteenuste kokkusobivust siseturueeskirjadega, rõhutab vajadust 
reageerida sellele Euroopa Ühenduse õigusaktide selgemaks muutmisega kõnealuses 
valdkonnas, mida kinnitab komisjoni teatis; arvestades, et üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste valdkonnas tegutsevad riigiasutused ja ettevõtted tajuvad Euroopa Kohtu 
pädevuse pidevat arengut, eriti mõiste "majandustegevus" osas, ebakindluse allikana;

C. arvestades, et EÜ asutamislepingu artikli 5 teises lõigus osutatud subsidiaarsuse põhimõtet 
arvesse võttes on liikmesriikide ja nende piirkondlike ja/või kohalike asutuste ülesanne 
määratleda üldhuviteenused, otsustada, missugused teenused peaksid olema kaetud ning 
kuidas neid korraldada, rahastada, osutada, hinnata ja kontrollida, ning seda tuleks 
edasiste õigusaktide väljatöötamisel täielikult austada;

1. on pettunud komisjoni teatises tehtud avalduses, mille kohaselt komisjon kavatseb jätkata 
oma konsulteerimisprotsessi sotsiaalteenuste osas, isegi kui komisjon tunnistab tungivat 
vajadust selgitada mõnede ühenduse eeskirjade kohaldamist sotsiaalteenustele;

2. rõhutab, et üldhuviteenused peaksid olema kvaliteetsed, peaksid olema laiaulatusliku 
katvusega, neid tuleks pakkuda soodsaimate kuludega, nad peaksid austama 
ühiskondlikku tasakaalu ning neid tuleks pakkuda kestva varustuskindluse alusel; samuti 
rõhutab, et enamikku üldhuviteenustest saab pakkuda õiglase konkurentsi tingimustel 
vastavalt eraettevõtete ja riigi osalusega äriühingute võrdse kohtlemise põhimõttele; 

3. tuletab meelde, et asjassepuutuvas valdkonnas kehtivad eeskirjad on määratletud Euroopa 
Kohtu pretsedendiõigusega ja üksikjuhtumite komisjonipoolse tõlgendusega ning et 
seetõttu ei ole veel saavutatud ei vajalikku õiguskindlust ega asjakohast läbipaistvust;

4. rõhutab vajadust kehtivate või tulevaste sektorispetsiifiliste siseturueeskirjadel ja 
subsidiaarsuse põhimõtte austamisel põhinevate eeskirjade järele ning rõhutab, et 
sektorispetsiifilisi eeskirju ei tohi küsimärgi alla seada; tuletab meelde nende 
sektorispetsiifiliste eeskirjade edu ja soovitab laiendada sektorispetsiifilist lähenemist 
teistele sektoritele;

5. palub seetõttu komisjonil luua üldist huvi pakkuvate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste 
valdkonna jaoks enam õiguskindlust ning esitada ettepanek võtta vastu nõukogu ja 
Euroopa Parlamendi selleotstarbeline sektorispetsiifiline direktiiv asjakohastes 
valdkondades;


