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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste kohta Euroopa Liidus
(2006/2134(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühenduse Lissaboni kava elluviimine: üldist huvi 
pakkuvad sotsiaalteenused Euroopa Liidus“ (KOM(2006)0177) ja mainitud teatisele 
lisatud komisjoni teenistuste töödokumenti (SEC(2006)0516),

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 2, 5, 16, 86, 136, 
artikli 137 lõike 1 punkte j ja k ning artikleid 143, 144 ja 145,

– võttes arvesse Euroopa põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 36,

– võttes arvesse riigi- ja valitsusjuhtide poolt 29. oktoobril 2004. aastal Roomas 
allakirjutatud Euroopa põhiseaduse lepingut, eriti selle artikleid II-94 ja III-122,

– võttes arvesse oma … novembri 2006. aasta seisukohta nõukogu ühise seisukoha kohta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb siseturul pakutavaid teenuseid, 
vastuvõtmise kohta1, 

– võttes arvesse Brüsseli 23. ja 24. märtsi 2006. aasta ülemkogu järeldusi,

– võttes arvesse oma 14. jaanuari 2004. aasta resolutsiooni komisjoni üldhuviteenuste 
rohelise raamatu kohta2,

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2006. aasta resolutsiooni sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse 
hõlvamise kohta3,

– võttes arvesse oma 6. septembri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa tulevase sotsiaalse 
mudeli kohta4,

– võttes arvesse oma 27. septembri 2006. aasta resolutsiooni üldhuviteenuseid käsitleva 
komisjoni valge raamatu kohta5,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning õiguskomisjoni, siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni, keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamusi 
(A6-0000/2006),

A. arvestades, et üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused on Euroopa sotsiaalmudeli üheks 
  

1 Raport A6-0375/2006, võetud 15.11.2006 istungi päevakorda.
2 ELT C 92 E, 16.4.2004, lk 294.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0089.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0340.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0380.
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alustalaks, üheks põhiteguriks sotsiaalse leppimise ning Euroopa Liidu majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse sidususe saavutamisel ning üheks vahendiks Lissaboni strateegia 
eesmärkide saavutamisel,

B. arvestades samuti, et kõnealuste teenuste eesmärgiks on Euroopa ühiste väärtuste, nagu 
sotsiaalse õigluse, võrdsuse, solidaarsuse, demokraatia ja vabaduse arengu tagamine 
üleeuroopalisel tasandil, ning arvestades, et üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
lõppeesmärgiks on tagada kodanike põhiõiguste kaitse ja inimväärikuse austamine, 

C. arvestades, et üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid ei saa käsitleda ametiasutuste 
kohustusena, vaid nende näol on vastupidi tegemist majanduskasvu, jõukuse, tööhõive ja 
sotsiaalse sidususe mõistes positiivse välismõju allikaga,

D. arvestades, et üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste osutamine toimub dünaamilises 
keskkonnas, millega need teenused peavad pidevalt kohanema, et säilitada kõrget 
kvaliteedi ja efektiivsuse taset,

E. arvestades, et põhiliste sotsiaalteenuste kättesaadavus on liikmesriigiti väga erinev; 
arvestades et neid teenuseid tuleks osutada kogu Euroopa Liidu territooriumil, et tagada 
liidu majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne sidusus,

F. arvestades, et selle valdkonna teatavate põhimõistete, nagu „avalik teenus”, 
„üldhuviteenus“, „üldist majandushuvi pakkuv teenus”, „üldist huvi pakkuv 
sotsiaalteenus” puhul on tegemist mõningase mõistelise ebamäärasusega, mis on märgatav 
ka hiljutistes ühenduse õigusaktides ja mis süvendab antud valdkonnas eksisteerivat 
õiguskindluse puudumist,

G. arvestades, et õigusnormide puudumise tõttu kõnealuses valdkonnas toimub suureulatuslik 
ja mitte alati sidus tõlgendamine kohtupraktika abil; arvestades, et kõikides asjaomastes 
sektorites tuleb kohtupraktika abil tõlgendamise minimeerimiseks ja maksimaalse 
õiguskindluse tagamiseks määrata selgepiiriliselt kindlaks õiguslik raamistik,

H. arvestades, et seetõttu tuleb kõnealuseid mõisteid ja raamistikku, milles üldist huvi 
pakkuvad sotsiaalteenused toimivad, viivitamatult selgitada, eeskätt tuleb selgitada 
üldhuvi põhimõtet ning konkurentsi ja riigiabi valdkonnas kehtestatud õigusnorme, 

I. arvestades, et sotsiaalteenuseid ei saa ühelgi juhul taandada jääkkategooriaks, kuhu jäävad 
need teenused, mida ei ole võimalik liigitada majanduslike teenuste või üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste alla; olles, vastupidi, seisukohal, et võttes arvesse 
ühiskonna osa, millele nad on suunatud, ning nende korralduslikke, rahanduslikke ja 
eesmärgiga seotud eripärasid, tuleb neid käsitleda tervikliku eraldi teenuste kategooriana, 
millel on ühiskonna jaoks määrav tähtsus,

J. arvestades, et üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste sektor annab tööd järjest suuremale 
hulgale inimestele, et tööhõive määra suurenemine selles sektoris ületab tööhõive määra 
keskmise kasvu teistes sektorites, kusjuures märkimisväärses ulatuses toimub naiste 
kaasamine, ning et selles sektoris rakendatakse huvipakkuvaid kutsealase paindlikkuse 
skeeme, nagu osalise tööajaga töö, libisev töögraafik ja töö vabatahtlikkuse alusel, mida 
tuleb levitada ja tööõigusega asjakohaselt kaitsta; arvestades samuti, et üldist huvi 
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pakkuvate sotsiaalteenuste sektoris võib esineda murettekitavaid ametialase ebapädevuse 
juhuseid, mida tuleb vältida, 

K. arvestades, et komisjoni ülalmainitud teatis ei hõlma tervishoiuteenuseid, mis kuuluvad 
samuti üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste hulka ja millel on viimastega samad 
tunnused ja eesmärgid; tunnistades samas, et tervishoiuteenuste eripäraks on nende 
korralduse keerukus ja liikmesriikide riiklikele ametiasutustele langev suur 
finantskoormus, 

1. avaldab rahulolu komisjoni algatusega, mis on seotud üldhuviteenuseid käsitleva valge 
raamatu elluviimisega ja mille eesmärgiks on anda neile teenustele mõisteline ja õiguslik 
raamistik; on sellele vaatamata seisukohal, et ülalmainitud komisjoni teatis ei anna 
piisavalt selgitusi üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste liigituse ja määratluse kohta ning 
et sellega lükatakse edasi otsustamine õigusliku raamistiku üle, mida nende teenuste 
suhtes tuleb kohaldada; 

2. kinnitab taas oma huvi kaasaegsete ja kvaliteetsete üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
vastu, mis on suunatud võrdsuse, solidaarsuse, õiguspärasuse ja inimväärikuse kaitsega 
seotud väärtuste ning vaba juurdepääsu, universaalteenuse, tõhususe, varude säästliku 
majandamise, järjepidevuse, kasutajaläheduse ja läbipaistvuse põhimõtete arvestamisega 
ning mis toetavad asutamislepingu artiklites 2 ja 3 sätestatud ühenduse eesmärkide 
täitmist;

3. on veendunud, et üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste näol on tegemist vahendiga, mille 
abil on võimalik kindlustada Lissaboni strateegia sotsiaalmõõdet, saavutada 
sotsiaalagendas sõnastatud eesmärke ja hõlmata selliseid väljakutseid, nagu 
üleilmastumine, tööstuse ümberkujunemine, tehnoloogiline areng, demograafilised 
muutused, migratsioon ja sotsiaal- ning tööhõiveskeemide muutumine, toetades sel viisil 
Euroopa sotsiaalset arengut; 

4. väljendab rahulolu selle üle, et komisjon tunnustab üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
põhielementide erilist iseloomu, mis muudab need teenused teistest teenuseliikidest 
erinevaks; on sellele vaatamata seisukohal, et korralduslikke kriteeriume, mis ülalmainitud 
teatise kohaselt iseloomustavad üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid, on võimalik 
tunnustada vaid ajutiselt, kuni komisjoni poolt liikmesriikide ja üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste osutajatega alustatud konsultatsioonide tulemusena tehakse 
selgepiirilisemad otsused;

5. peab ekslikuks sellist lähenemist üldist huvi pakkuvatele sotsiaalteenustele, mis vastandub 
konkurentsi, riigiabi ja turukorraldust käsitlevatele õigusnormidele või avaliku teenuse, 
üldhuvi ja sotsiaalse sidususe põhimõtetele; on sellele vaatamata seisukohal, et need 
tegurid tuleb omavahel tasakaalustada, tekitades positiivse koostoime majandus- ja 
sotsiaalvaldkonna vahel; kinnitab samas, et üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste puhul 
peavad konkurentsi, riigiabi ja turukorraldust reguleerivad õigusnormid olema kooskõlas 
avaliku teenuse osutamise kohustusega ja mitte vastupidi; 

6. tunnistab, et üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste puhul on tegemist kahe samaaegse 
teguriga, mille vahel tuleb leida tasakaal – nendeks on ühelt poolt subsidiaarsuspõhimõte, 
mille kohaselt on riiklikel ametiasutustel õigus kindlaks määrata, korraldada ja rahastada 



PE 378.584v03-00
6/10 PR\640106ET.doc

Freelance-tõlge

ET

üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid sel viisil, nagu nad seda õigeks peavad, ja 
proportsionaalsuspõhimõte, ning teiselt poolt ühenduse asutamisleping, eeskätt selle 
artikliga 16 antav kaasvastutus ning asjaolu, et tegemist on üleeuroopalisel tasandil 
rakendatavate väärtuste ja põhimõtetega, millega peavad arvestama kõik, ja mille kohaselt 
üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused on inimõiguste ja inimväärikuse kaitse teenistuses; 

7. on samal ajal seisukohal, et võttes arvesse üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
eripärasid, mis on seotud nende teenuste laadi ja nende isikute olukorraga, kellele neid 
teenuseid osutatakse, nende teenuste üldhuviga seotud ülesandeid ja turu suutmatust täita 
teatavate sotsiaalteenustega seotud vajadusi, peaks vastuolude korral olema määravaks 
üldhuvi kaitse, mis on üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste põhiline ja esmane 
komponent; 

8. sellega seoses tunneb muret hiljutiste katsete pärast kohaldada teatavate üldist huvi 
pakkuvate sotsiaalteenuste suhtes kaubandusteenustele ja üldist kaubandushuvi 
pakkuvatele teenustele omaseid eeskirju ja põhimõtteid, võtmata seejuures arvesse neid 
tegureid ja põhimõtteid, mis eristavad üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid muudest 
teenustest;

9. peab vajalikuks kiiresti lõpetada praegune õiguskindlusetuse olukord seoses majanduslike 
või sotsiaalsete üldhuviteenustega; sellega seoses palub komisjonil viivitamata uurida 
õiguskindluse ja läbipaistvuse huvides kõiki võimalusi üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste õigusliku tausta selgitamiseks ja selleks, et anda neile teenustele vajalike 
õigusaktide, sealhulgas vajadusel ka raamdirektiivi vastuvõtmise teel, nõuetekohane 
õiguslik raamistik;

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaitsma ja levitama sotsiaalteenuste sektoris 
kasutatavaid tööhõivevorme, nagu naiste töö, paindlik tööajakorraldus, osalise tööajaga 
töö, vabatahtliku töökorralduse kasutamine, vältides seejuures pettuse ja ebaotstarbekuse 
ilminguid ning jälgides, et sellega ei kaasneks sektori töötajate töötingimuste halvenemist 
ning ilma kvalifikatsioonita või madala kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamist; palub samuti 
lülitada kõikidesse konsultatsioonidesse ja raportisse soolise võrdsusega seotud 
küsimused;

11. kutsub komisjoni, liikmesriike ja üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste osutajaid üles 
korraldama sotsiaalteenustega seotud tegevuste stressimäära, töö aega (päevane töö või 
öötöö) ning teatavate tegevuste ohtlikku või väga rasket iseloomu arvesse võttes 
täiendõppeüritusi, mis on suunatud kõnealuste olukordadega kohanemise ja nendega 
seotud probleemide lahendamisele, seades eesmärgiks teenuse parima võimaliku 
kvaliteedi ja kõnealuse sektori töötajate parimad töötingimused; leiab samas, et 
sotsiaalteenustega seotud vajaduste pidev areng nõuab, et ametiasutused tagaksid 
sotsiaaltöötajate täiendõppe kõrge taseme;

12. väljendab rahulolu komisjoni algatusega küsida üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
kindlaksmääramise ja korralduse puhul nõu kõikidelt asjaomastelt osapooltelt; leiab, et 
selline dialoog suurendab nende teenuste läbipaistvust ja kvaliteeti ning toetab 
põhimõtteid ja väärtusi, millest need teenused lähtuvad;

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
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korraldusviiside ja halduse ning nende teenuste rahastamismeetodite mitmekülgsust; 
kutsub samuti üles looma avaliku ja erasektori partnerlussuhteid nende teenuste 
osutamisel, pidades seejuures silmas üldhuvi ning teenuste tõhusust ja kvaliteeti;

14. on seisukohal, et liikmesriikide erinevad pädevad ametiasutused võivad vabalt otsustada, 
kas üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid osutavad vastastikuse abi ühingud või muud 
sotsiaalühingud või eraettevõtted, eeldusel, et teenuse osutamisel erasektori poolt 
järgitakse üldhuvi põhimõtet, kuid leiab samas, et riiklikul ametiasutusel peab olema 
võimalik mis tahes hetkel kontrollida, kas teenuseosutajad järgivad üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste aluseks olevaid väärtusi ja põhimõtteid ning seda, kas teenuse osutamine 
toimub vastavalt ametiasutuste poolt varasemalt kehtestatud nõudmistele; 

15. palub komisjonil ja liikmesriikidel soodustada ettevõtete sotsiaalse vastutuse raames 
nende ettevõtete kaasamist üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste rahastamisse, toetamisse 
ja osutamisse;

16. märgib, et teatavates liikmesriikides ei kaasnenud üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
üleandmisega piirkondlike või kohalike ametiasutuste pädevusalasse piisavat eelarvelist 
eraldist, mis võimaldaks tagada nende teenuste osutamise optimaalset kvantitatiivset ja 
kvalitatiivset taset; seetõttu kutsub liikmesriike üles jälgima, et pädevuse üleandmisega 
piirkondlikele või kohalikele ametiasutustele kaasneks piisav eelarveliste vahendite 
eraldamine;

17. palub komisjonil esitada teatise tervishoiuteenuste kohta Euroopa Liidus, milles 
käsitletakse neid teenuseid sotsiaalteenustena, võttes samas arvesse nende teenuste 
eripära, ning milles vaadeldakse, kas ja millisel õiguslikul alusel oleks vaja teha ettepanek 
vastu võtta ühenduse õigusakt, mis käsitleks nende teenustega seotud ühiseid väärtusi ja 
põhimõtteid, nende teenuste toimimise põhinõudeid, sotsiaalühingute, tervishoiu alal 
töötajate ja eraettevõtete rolli ning patsientide õigusi ja kohustusi, ning mis jätaks 
liikmesriikidele õiguse määrata kindlaks nende õiguste korraldusega seotud üksikasjalikud 
eeskirjad; 

18. soovitab luua Euroopa Parlamendi hallatava foorumi, mis ühendab Euroopa ühiskondlikke 
organisatsioone ning komisjoni ja nõukogu esindajaid ja mis abistaks selle protsessi 
käivitamisel;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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1. Üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused on Euroopa sotsiaalmudeli peamiseks 
koostisosaks. Majanduskasvu tagamiseks kogu Euroopa Liidu piires on lisaks siseturu 
väljaarendamise ja välise konkurentsivõime tugevdamise kõrval niisama oluline tagada 
ka sotsiaalteenuste nõuetekohane toimimine kogu Euroopa Liidus. Sellega toetatakse 
sotsiaalse sidususe kindlustamist ja Lissaboni strateegia sotsiaalvaldkonna rakendamist 
konkreetsetes olukordades. 

2. Euroopa demograafiline olukord on praeguseks täielikult muutunud. Selle muutuseni on 
viinud keskmise eeldatava eluea kasv kogu Euroopa Liidu territooriumil ja sündimuse 
langus enamikus liikmesriikides. Kõik need protsessid mõjutavad sotsiaalkindlustuse ja 
-kaitse, põlvkondadevahelise solidaarsuse, perekonna ja paindliku tööaja valdkondades 
elluviidavat poliitikat ning naiste osalemist tööturul.

3. Paljud Euroopa Liidu kodanikud on äärmiselt tundlikud Euroopa ülesehitamise sotsiaalse 
mõõtme suhtes. Seda on selgelt näidanud põhiseadusliku lepingu kohta eri liikmesriikides 
korraldatud rahvahääletused. Sageli on rõhutatud vastuolu mitmetes tegevusvaldkondades 
ja sektorites eeskätt Lääne-Euroopas mitmeid hirme põhjustanud teenuste direktiivi 
esialgse sõnastuse ja näiliselt või tegelikult vähese huvi vahel, mida Euroopa Liit tunneb 
Euroopa ülesehitamise sotsiaalküsimuste vastu . Ka selles poliitilises kontekstis tuleb 
suundumust, mis seab eesmärgiks selgitada üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste erilist 
rolli ja kõnealuste teenuste olemust tervikuna, pidada mitte üksnes äärmiselt vajalikuks, 
vaid ka suunda näitavaks Euroopa ülesehituse tulevastele arengutele kogu Euroopa Liidu 
ulatuses. 

4. Komisjoni nimel Vladimir Špidla poolt esitatud teatis üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste kohta Euroopa Liidus avab tee kõnealuste teenuste rolli selgitamiseks 
kogu Euroopa ulatuses nii kõikide sotsiaalvaldkonna aspektide osas kui ka seoses 
õiguskindlusega. Samuti võimaldab see teatis alustada laialdast arutelu, mis peaks 
minema kaugemale käesoleva parlamendi raporti koostamisest ning sellega seotud 
arutelust ja hääletamisest. Sellesse laialdasse arutellu tuleb kaasata üleeuroopalisel 
tasandil tegutsevad sotsiaalühingud ning piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, 
Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja Euroopa Ülemkogu. 

5. Üheks analüüsimist vajavaks asjaoluks on sellise sotsiaalteenuseid hõlmava õigusliku 
vahendi võimalik loomine, mis kataks samas ka meditsiinivaldkonna ja oleks 
asjaomastele sotsiaalühingutele menetluste poliitilise selguse ja õiguskindluse tagatiseks. 
Lisaks sellele peaks see vahend kindlaks määrama üldpõhimõtted asjaomaste riiklike 
ametiasutuste jaoks kõnealustes valdkondades tegutsemiseks, sõltumata sellest, kas 
tegemist on kohalike, piirkondlike või riiklike ametiasutustega ja sellest, kas tegemist on 
liitriikide või autonoomsete riikide ühendustega. 

6. On äärmiselt oluline, et kui üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste toetamise ja 
rahastamisega tegelevad kohalikud või piirkondlikud ametiasutused, oleks riiklikul 
tasandil neile selleks eraldatavad ressursid asjakohased, et kohalikel ja piirkondlikel 



PR\640106ET.doc 9/10 PE 378.584v03-00

Freelance-tõlge

ET

ametiasutustel oleks võimalik täita nii kvantitatiivsete kui kvalitatiivsete nõuete kohaselt 
oma sotsiaalset eesmärki, toetades üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste osutamist.
Lisaks sellele on äärmiselt oluline tagada pidevalt riiklike ametiasutuste ja sotsiaalühingute 
vaheliste rahaliste suhete täielikku läbipaistvust. 

7. Üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste korraldus- ja haldusskeemid on liikmesriigiti väga 
erinevad. Neid erinevusi tuleb austada ja kontrollida alati osutatud teenuste kvaliteeti ning 
võimalike eraldatud ressursside nõuetekohast kasutamist, sõltumata sellest, kas tegemist on 
riiklike või ühenduselt pärinevate ressurssidega.

8. On selge, et komisjoni teatisega liigutakse üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste õigusliku 
seisundi selgepiirilise kindlaksmääramise suunas. Teatises eesmärgiks seatud laialdase 
protsessi käivitamine võib toetada seda, et vastastikuse abi ühingute ja muude sotsiaalvallas 
tegutsevate organisatsioonide jaoks muutub kõnealuste teenuste õiguslik seisund ühenduses 
kindlaks ja selgepiiriliseks, seda aga tuleb pidada vajalikuks, õigeks ja kasulikuks.

9. Üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused vastavad kõikidele tingimustele, et soodustada 
Lissaboni strateegia sotsiaalmõõtme selgepiirilisemaks muutmist. See soodustamine võib 
toimuda nii nende teenuste abil suureneva tööhõive kui sotsiaalse sidususe abil, mida need 
teenused aitavad tagada. Eeskätt toimub see aga erinevate sotsiaalsete rollide kaudu, mis neil 
teenustel Euroopa Liidus on .

10. On ilmne, et aktiivne sotsiaalpoliitika on majanduspoliitikast lahutamatu. Majanduspoliitika, 
mis toetab tööhõive väljaarendamist ja uute töökohtade loomist, toetab samas otsustavalt ka 
aktiivsema sotsiaalpoliitika väljatöötamist ja selgepiirilisemaks muutmist. Sel viisil on 
võimalik ühendada majanduskasvu ja sotsiaalset sidusust.

11. Kogu Euroopa Liidu ulatuses tuleb selgelt ja laialdaselt tunnustada üldist huvi pakkuvaid 
sotsiaalteenuseid osutavate organisatsioonidega vabatahtlikult koostööd tegevate isikute 
tööd. Sellega seoses tuleb välja töötada täiendkoolitused, mis võimaldavad tõsta üldist huvi 
pakkuvate teenuste vabatahtlike ja palgaliste osutajate kvalifikatsiooni.

12. Samas tuleb uurida üldist majandushuvi pakkuvate teenuste rolli kogu Euroopa Liidu 
ulatuses, selgitades üldises plaanis üldhuviteenuste, üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste ja 
üldist majandushuvi pakkuvate teenuste mõisteid kõigi sotsiaalvaldkonna osapoolte 
õiguskindluse ja rakendatavate menetluste selguse huvides.

13. Üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste korraldusskeemide ja haldussüsteemide 
mitmekesisust tuleb austada kogu Euroopa Liidu ulatuses. Nende teenuste rahastamise 
menetluste ja eeskirjade suhtes tuleb igal juhul kohaldada üldist läbipaistvuspõhimõtet ja 
riiklike ametiasutuste järelevalvet, nende ülesannete osas, mida üldhuvieesmärkidena kogu 
Euroopa ulatuses üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste abil täidetakse. Seetõttu tuleb tagada 
mitte üksnes üldhuvide arvestamine, vaid ka riiklike ametiasutuste määratletud ülesannete 
täitmiseks osutatavate teenuste tõhusus ja kvaliteet.

14. Oma sotsiaalsest vastutusest teadlikud ettevõtted on huvitatud üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste rahastamisest ja toetamisest ning kui see on põhjendatud, võivad nad samuti 
pakkuda uusi teenuseid ja toetada olemasolevaid.
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15. Mure Euroopa tervishoiuteenuste toimimise pärast on põhjenduseks eraldi direktiivi 
vastuvõtmiseks, milles määratakse Euroopa Liidus teenuste osutamise üldiseks aluseks 
olevate põhimõtete ja väärtuste põhjal kindlaks ühised liikmesriikide poolt kinnitatavad ja 
kohaldatavad miinimumnõuded, võttes seejuures arvesse iga konkreetse riigi või piirkonna 
eripärasid ja eritingimusi. Selline sektoripõhine direktiiv on kooskõlas üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste raamdirektiiviga, mis hõlmab ka meditsiiniteenuseid, ja konkreetsete 
probleemidega, näiteks patsientide liikuvusega seotud direktiivide vastuvõtmisega. 

16. Üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste puhul tuleb igal juhul tagada täielik läbipaistvus 
sotsiaalühingute varustamise või neile teenuste osutamise alltöövõtulepingute sõlmimisel 
või nende kohta hankemenetluste korraldamisel.

17. Sellega seoses tuleb lisaks üldhuvi mõiste selgepiirilisele määratlemisele selgitada samuti ka 
konkurentsi ja riigiabi valdkonnas kohaldatavaid õigusnorme. Loomulikult tuleb silmas 
pidada, et järgitaks subsidiaarsuspõhimõtet, mis jätab riiklikele ametiasutustele õiguse 
määrata kindlaks, korraldada ja rahastada üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid, samuti et 
järgitaks proportsionaalsuspõhimõtet ning austataks Euroopa põhiväärtusi.

18. Käesoleva seletuskirja ja esitatud raporti ülesandeks on toetada Euroopa ülesehitustöö 
sotsiaalset mõõdet, tagades sotsiaalvaldkonna osapooltele vajaliku õiguskindluse ning 
tagades samuti läbipaistvuse finantsküsimustes ja nõutava sidususe siseturu suhtes 
kohaldatavate õigusnormidega ning parandades osutatavate teenuste kvaliteeti, pidades 
seejuures silmas subsidiaarsuspõhimõtet ja võttes arvesse vajadust muuta Lissaboni 
strateegia sotsiaalvaldkonnas selgepiirilisemaks.


