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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että yleishyödylliset palvelut ovat merkittävä tekijä sekä sosiaalisessa ja 
taloudellisessa koheesiossa että Euroopan talouden kilpailukyvyn edistämisessä,

B. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö on kehittynyt 
kattavaksi ja kehittyy edelleen ja että se koskee useita yleishyödyllisiin palveluihin 
liittyviä näkökulmia, kuten valtiontukia, tasa-arvoista kohtelua ja/tai kilpailun 
vääristymistä; ottaa huomioon lukuisat tuomioistuimen ratkaistavaksi tuodut riita-asiat, 
jotka koskevat yleishyödyllisten palvelujen yhteensopivuutta Euroopan sisämarkkina- ja 
kilpailusääntöjen kanssa, ja korostaa tarvetta vastata tähän selkiyttämällä asiaa koskevaa 
EY:n positiivista oikeutta, kuten komission tiedonannossa vahvistetaan; ottaa huomioon, 
että viranomaiset ja yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla toimivat katsovat, että 
tuomioistuimen oikeuskäytännön jatkuva muuttuminen erityisesti siltä osin kuin on kyse 
”taloudellisen toiminnan” käsitteestä, aiheuttaa epävarmuutta,

C. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklan 2 kohdan 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on yksinomaan jäsenvaltioiden ja niiden alue- ja tai 
paikallisviranomaisten tehtävä määrittää, mitkä kulloisetkin palvelut ovat yleishyödyllisiä 
palveluja ja miten ne hankitaan, järjestetään, rahoitetaan, arvioidaan ja miten niitä 
valvotaan, ja katsoo, että tätä periaatetta olisi sovellettava täysipainoisesti uutta 
lainsäädäntöä laadittaessa,

1. ilmaisee pettymyksensä komission tiedonannossa antamasta ilmoituksesta, jonka mukaan 
komissio aikoo jatkaa sosiaalipalveluja koskevaa kuulemisprosessia, vaikka se 
tunnustaakin, että tiettyjä näihin palveluihin sovellettavia yhteisön sääntöjä on 
selkiytettävä kiireellisesti;

2. korostaa, että yleishyödyllisten palveluiden on oltava korkealaatuisia, niiden on oltava 
saatavissa kaikkialla, niitä on tarjottava optimaaliseen hintaan, niiden yhteydessä on 
otettava huomioon sosiaalinen tasapaino ja niiden tarjoamisen on pohjauduttava kestävään 
toimitusvarmuuteen; painottaa että useimpia yleishyödyllisiä palveluita voidaan tarjota 
syrjimättömän kilpailun avulla, jolloin yksityisiä ja julkisia yrityksiä on periaatteessa 
kohdeltava samalla tavoin;

3. muistuttaa, että tuomioistuin määrää oikeuskäytännöllään ja komissio yksittäistapausten 
tulkinnallaan tämän alan voimassa olevat säännöt ja ettei välttämätöntä oikeusvarmuutta 
eikä riittävää avoimuutta siksi ole toistaiseksi saavutettu;

4. korostaa, että nyt tai tulevaisuudessa tarvitaan alakohtaisia säännöksiä, jotka perustuvat 
sisämarkkinamääräyksiin ja toissijaisuusperiaatteen kunnioittamiseen ja että alakohtaisia 
määräyksiä ei pitäisi kyseenalaistaa; muistuttaa alakohtaisten säännösten menestymisestä 
ja suosittelee, että alakohtaista lähestymistapaa laajennetaan muillekin aloille;
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5. pyytää komissiota parantamaan yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen 
oikeusvarmuutta ja esittämään vastaavan ehdotuksen neuvoston ja parlamentin 
alakohtaiseksi direktiiviksi, jossa käsitellään kaikkia asianmukaisilta tuntuvia aloja.


