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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Yleishyödylliset sosiaalipalvelut Euroopan unionissa
(2006/2134(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut Euroopan unionissa (KOM(2006)0177) ja sen liitteenä 
olevan komission yksiköiden laatiman työasiakirjan (SEC(2006)0516),

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 2, 5, 16, 86 ja 
136 artiklan, 137 artiklan 1 kohdan j ja k alakohdan sekä 143, 144 ja 145 artiklan.

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 36 artiklan,

– ottaa huomioon valtioiden ja hallitusten päämiesten Roomassa 29. lokakuuta 2004
allekirjoittaman sopimuksen Euroopan perustuslaiksi ja erityisesti sen II-94 ja III-
122 artiklan,

– ottaa huomioon ... marraskuuta 2006 hyväksytyn mietinnön neuvoston yhteisestä kannasta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi palveluista sisämarkkinoilla1,

– ottaa huomioon Brysselin Eurooppa-neuvoston päätelmät 23. ja 24. maaliskuuta 2006,

– ottaa huomioon 14. tammikuuta 2004 antamansa päätöslauselman komission vihreästä 
kirjasta yleishyödyllisistä palveluista2,

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman sosiaalisesta suojelusta 
ja sosiaalisesta osallisuudesta3,

– ottaa huomioon 6. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan sosiaalimallista 
tulevaisuutta varten4,

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman yleishyödyllisiä palveluja 
koskevasta komission valkoisesta kirjasta5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan, 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan sekä talous-
ja raha-asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2006),

  
1 Mietintö A6-0375/2006, istunnon 15.11.2006 esityslistalla.
2 EUVL C 92 E, 16.4.2004, s. 294.
3 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0089.
4 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0340.
5 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0380.
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A. katsoo, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat eurooppalaisen yhteiskuntamallin 
peruspilareita ja olennaisia yhteiskuntarauhan sekä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamisen kannalta Euroopan unionissa ja väline Lissabonin 
strategian tavoitteiden saavuttamiseksi,

B. katsoo, että kyseisillä palveluilla pyritään toteuttamaan sellaiset yhteiset eurooppalaiset 
arvot kuin sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus sekä demokratian ja 
vapauden edistäminen ja että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen perimmäinen tarkoitus 
on turvata kansalaisten perusoikeudet ja ihmisarvon kunnioitus,

C. katsoo, että julkisten viranomaisten ei saisi pitää yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja 
taakkana vaan lähteenä myönteisille ulkoisille vaikutuksille, jotka liittyvät kasvuun 
hyvinvointiin, työllisyyteen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen,

D. katsoo, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoaminen tapahtuu dynaamisessa 
ympäristössä, jossa niiden on jatkuvasti kehityttävä korkean laadun ja tehokkuuden 
ylläpitämiseksi,

E. katsoo, että olennaisten sosiaalipalvelujen saatavuus vaihtelee huomattavasti 
jäsenvaltiosta toiseen mutta katsoo, että näiden palvelujen saatavuus olisi turvattava koko 
Euroopan unionissa sen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
varmistamiseksi,

F. katsoo, että tiettyjen tämän alan käsitteiden, kuten "julkinen palvelu", "yleisen edun 
mukainen palvelu", "yleistä taloudellista etua koskevat palvelut" ja "yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut", välillä on epäselvyyttä, mikä näkyy myös hiljattain hyväksytyissä 
yhteisön säädöksissä ja pahentaa siten tällä alalla havaittavaa oikeudellista epävarmuutta,

G. katsoo, että tätä alaa koskevien normatiivisten säännösten puute on johtanut kirjaviin 
oikeudellisiin tulkintoihin ottaen huomioon, että kaikilla asianomaisilla aloilla vaaditaan 
selkeää toimintakehystä, joka ainakin vähentäisi tarvetta oikeudelliseen tulkintaan ja jonka 
tavoitteena olisi mahdollisimman suuren oikeudellisen varmuuden saavuttaminen,

H. pitää näin ollen ehdottoman välttämättömänä edellä mainittujen käsitteiden ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen toimintakehyksen selkeyttämistä ja erityisesti 
käsitteen "yleishyödyllinen" sekä kilpailua ja julkista tukea koskevien sääntöjen
täsmentämistä,

I. katsoo, että sosiaalipalveluja ei saa missään tapauksessa luokitella sellaisiksi 
vähempiarvoisiksi palveluiksi, joita ei voitaisi rinnastaa kaupallisiin tai yleistä 
taloudellista etua koskeviin palveluihin; katsoo, että ottaen huomioon sen yhteiskunnan 
sektorin, joka tarvitsee näitä palveluja, ja niiden organisointiin, rahoitukseen ja tehtäviin 
liittyvät erityispiirteet näitä palveluja olisi päinvastoin pidettävä omana erillisenä 
palvelukategorianaan, joka on ratkaisevan tärkeä yhteiskunnalle, 

J. ottaa huomioon, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen ala työllistää yhä useampia 
henkilöitä, joista suuri osa on naisia ja että tämän alan työpaikkojen lisääntyminen on 
keskimäärin nopeampaa kuin muilla toimialoilla; ottaa huomioon, että tällä alalla on 
mielenkiintoisia joustavan työelämän malleja, kuten osa-aikatyö, joustavat työajat, 
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vapaaehtoistyö, joita olisi edistettävä ja joilla olisi oltava työlainsäädännön mukainen 
oikeussuoja; katsoo myös, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla esiintyy 
huolestuttavia esimerkkejä epävarmoista työsuhteista, joita olisi vältettävä,

K. ottaa huomioon, että edellä mainitusta komission tiedonannosta poisjätetyt terveyspalvelut 
ovat myös yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja, joilla on samat ominaispiirteet ja tavoitteet; 
myöntää kuitenkin, että yleishyödyllisillä sosiaalipalveluilla on tiettyjä erityispiirteitä, 
jotka liittyvät niiden organisoinnin monimutkaisuuteen ja rahoitukseen, joka 
jäsenvaltioiden julkisen sektorin vastuulla,

1. on tyytyväinen komission aloitteeseen, johon kuuluu yleishyödyllisiä palveluja koskevan 
komission valkoisen kirjan täytäntöönpano ja jonka tavoitteena on näitä palveluja 
koskevan asianmukaisen käsitteellisen ja lainsäädännöllisen kehyksen antaminen; katsoo 
kuitenkin, että edellä mainitussa komission tiedonannossa ei luokitella eikä määritellä 
riittävän selkeästi yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita ja että siinä siirretään tuonnemmas
päätöstä niihin sovellettavasta oikeuskehyksestä;

2. vahvistaa tukevansa nykyaikaisia ja laadukkaita yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja, joiden 
arvoperustana on tasa-arvo, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus ja ihmisarvon 
kunnioittaminen ja jotka perustuvat seuraaviin periaatteisiin: palvelujen saatavuus 
yleishyödyllisyys ja tehokkuus, moitteeton varojen hoito, jatkuvuus, käyttäjäläheisyys ja 
avoimuus; katsoo, että näiden seikkojen huomioon ottaminen edistää
perustamissopimuksen 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen yhteisön tehtävien täytäntöönpanoa;

3. on vakuuttunut siitä, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen avulla voidaan vahvistaa
Lissabonin strategian sosiaalista ulottuvuutta, saavuttaa sosiaalipoliittisen ohjelman 
tavoitteet ja vastata sellaisiin haasteisiin kuin globalisaatio, elinkeinoelämän muutokset, 
tekninen kehitys, demografiset muutokset, muuttovirrat sekä yhteiskunnalliset ja 
työelämän muutokset ja edistää siten sosiaalisen Euroopan kehitystä;

4. on tyytyväinen, että komissio tunnustaa ne yleishyödyllisille sosiaalipalveluille ominaiset 
peruspiirteet, jotka erottavat ne muista palveluista; katsoo kuitenkin, että niiden
organisointia koskevia kriteereitä, jotka ovat edellä mainitun tiedonannon mukaan 
yleishyödyllisille sosiaalipalveluille ominaisia, voidaan pitää ainoastaan väliaikaisina ja 
suuntaa-antavina, kun odotetaan lopullisia johtopäätöksiä komission aloittamasta 
kuulemismenettelystä, johon osallistuvat jäsenvaltiot sekä yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tarjoajat ja käyttäjät;

5. pitää vääränä sellaista lähestymistapaa, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut olisivat 
ristiriidassa yhtäältä kilpailua, julkisia tukia ja markkinoita koskevien sääntöjen kanssa ja 
toisaalta julkista palvelua, yleishyödyllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta koskevan 
ajattelutavan kanssa; katsoo, että nämä näkökohdat on sen sijaan sovitettava yhteen 
edistämällä taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien myönteisiä synergiavaikutuksia; 
toteaa kuitenkin, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen ollessa kyseessä kilpailua, 
julkisia tukia ja sisämarkkinoita koskevien sääntöjen pitäisi olla yhteensopivia julkisen 
sektorin velvoitteiden kanssa eikä päinvastoin;

6. myöntää, että yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin liittyy kaksi keskenään kilpailevaa 
tekijää, jotka on ehdottomasti sovitettava yhteen, – yhtäältä toissijaisuusperiaate, jonka 
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mukaan kansallisilla viranomaisilla on vapaus määritellä, organisoida ja rahoittaa 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut parhaaksi katsomallaan tavalla, ja suhteellisuusperiaate
sekä toisaalta yhteisölle perustamissopimuksessa, erityisesti sen 16 artiklassa, määrätty
jaettu vastuu sekä sellaisten yhteisten eurooppalaisten arvojen ja perusperiaatteiden 
olemassaolo, joita kaikkien on noudatettava yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevien 
sääntöjen laatimisessa niin, että ihmisoikeudet ja ihmisarvo otetaan huomioon;

7. katsoo kuitenkin, että yleisen edun palveleminen, mikä on yleishyödyllisille 
sosiaalipalveluille ominainen ja ensisijainen tehtävä, olisi asetettava etusijalle 
ristiriitatilanteessa ottaen huomioon yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen erityispiirteet, 
jotka liittyvät palvelujen luonteeseen ja niiden vastaanottajien tilanteeseen, niiden yleisen 
edun mukaiseen tehtävään ja markkinoiden kykenemättömyyteen vastata tiettyyn 
sosiaalipalvelujen kysyntään;

8. panee tässä yhteydessä huolestuneena merkille viimeaikaiset pyrkimykset soveltaa 
tiettyihin yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin kaupallisiin palveluihin ja yleistä 
taloudellista etua koskeviin palveluihin soveltuvia sääntöjä ja periaatteita ottamatta 
huomioon niitä erityispiirteitä ja periaatteita, jotka erottavat yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut muista palveluista;

9. pitää välttämättömänä saattaa viipymättä päätökseen nykyinen oikeudellisen 
epävarmuuden tila, joka koskee yleishyödyllisiä palveluja, olivatpa ne sitten luonteeltaan 
taloudellista tai sosiaalisia; pyytää siksi komissiota tarkastelemaan viipymättä kaikkia 
mahdollisuuksia selkeyttää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen oikeudellista asemaa, 
minkä tavoitteena on oikeusvarmuus ja avoimuus, ja luoda näille palveluille oikeudellinen 
viitekehys erityisesti antamalla oikeudellisia välineitä, mahdollisesti myös puitedirektiivi;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suojelemaan ja edistämään työllisyysmuotoja, joita 
on runsaasti sosiaalipalvelujen alalla, kuten naistyö, joustavat työaikajärjestelyt, osa-
aikatyö ja vapaaehtoistyö, kuitenkin niin, että vältetään petollisia ja epävarmoja 
työsuhteita ja ettei sellaisten alojen työntekijöiden työolot huonone, joilla ei vaadita 
ammattitaitoa tai vaaditaan vähän ammattitaitoa; kehottaa komissiota myös sisällyttämään 
koko kuulemismenettelyyn ja kertomukseensa kysymyksiä tasa-arvonäkökulman 
huomioon ottamisesta;

11. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoajia – ottaen 
huomioon työn paineen, työajan luonteen (vuoro- tai yötyö), työn vaarallisuuden tai 
hankaluuden, tiettyjen sosiaalipalvelujen alaan kuuluvien toimien luonteen – kehittämään 
ammatillista koulutusta niin, että näihin olosuhteisiin kyetään mukautumaan ja ne kyetään 
hallitsemaan, ja edistämään siten palvelujen laatua ja parantamaan sosiaalialan 
työntekijöiden työ- ja elinoloja; katsoo kuitenkin, että sosiaalipalvelujen tarpeen 
lisääntyminen edellyttää, että viranomaiset huolehtivat sosiaalialan työntekijöiden 
ammatillisen koulutuksen korkean tason varmistamisesta;

12. on tyytyväinen komission aloitteeseen kuulla kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
yleishyödyllisten sosiaalisten palvelujen määrittelystä ja organisoinnista; katsoo, että tämä 
vuoropuhelu edistää avoimuutta ja kyseisten palvelujen laatua sekä niiden perustana 
olevien periaatteiden ja arvojen lujittamista;
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13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään monimuotoisuuden yleishyödyllisten
sosiaalipalvelujen organisoinnissa ja hallinnoinnissa sekä niiden rahoittamista koskevissa 
resursseissa ja keinoissa; kehottaa myös luomaan julkisen ja yksityisen sektorin välisiä 
kumppanuuksia näiden palvelujen tarjoamiseksi, jotta voidaan turvata yleisen edun 
huomioon ottaminen ja palvelujen tehokkuus ja laadukkuus;

14. katsoo, että jäsenvaltioiden asianomaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on vapaus 
päättää, mitkä keskinäiset yhtiöt, muut sosiaalialan organisaatiot ja yksityiset yritykset 
saavat yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja niissä tapauksissa, joissa yksityissektorin 
tarjoamat palvelut ovat sopusoinnussa yleisen edun periaatteen kanssa, mutta katsoo, että 
julkisen viranomaisen on saatava tarkastaa milloin tahansa, että palvelujen tarjoajat 
noudattavat yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin kytkeytyviä periaatteita ja arvoja ja että 
palvelujen tarjoamisessa noudatetaan viranomaisten ennalta asettamia vaatimuksia;

15. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään yritysten osallistumista yritysten 
sosiaalisen vastuun mukaisesti yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen rahoittamiseen, 
tukemiseen ja tarjoamiseen;

16. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoamista 
koskevaan toimivallan siirtämiseen alueellisille tai paikallisille viranomaisille ei liity 
riittäviä määrärahoja kyseisten palvelujen määrän ja laadun pitämiseksi parhaalla 
mahdollisella tasolla; kehottaa siksi jäsenvaltioita toimimaan siten, että kaikkeen 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoamista koskevaan toimivallan siirtoon 
alueellisille tai paikallisille viranomaisille liittyy riittävien määrärahojen myöntäminen;

17. pyytää komissiota esittämään tiedonannon terveyspalveluista Euroopan unionissa, jonka 
lähtökohtana on, että niitä olisi pidettävä sosiaalipalveluina ja jossa otetaan huomioon 
niiden erityispiirteet ja jossa arvioidaan juridista tarvetta tai mahdollisuutta esittää 
lainsäädäntöehdotus, johon voitaisiin sisällyttää näiden palvelujen perustana olevat 
yhteiset arvot ja periaatteet, niiden toimintaa koskevat olennaiset säännöt ja sosiaalialan 
organisaatioiden, terveydenhoitoalan ammattikunnan ja yksityisten organisaatioiden 
asema sekä potilaiden oikeudet ja velvollisuudet kuitenkin niin, että jäsenvaltioilla on 
oikeus päättää näiden palvelujen organisointia koskevista täsmällisistä säännöistä;

18. suosittaa sellaisen Euroopan parlamentin alaisen foorumin perustamista, jossa 
eurooppalaiset sosiaalialan organisaatiot ja komission ja neuvoston edustajat voivat 
kokoontua ja joka voisi seurata tämän prosessin etenemistä;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

1. Yleishyödylliset sosiaaliset palvelut ovat olennainen osa eurooppalaista 
yhteiskuntamallia. On välttämätöntä kehittää sisämarkkinoita ja vahvistaa ulkoista 
kilpailukykyä talouskasvun varmistamiseksi koko EU:n alueella. Yhtä tärkeää on 
varmistaa sosiaalipalvelujen toimivuus koko unionin alueella. Täten edistetään 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamista koko Euroopan unionissa ja Lissabonin 
strategian sosiaalisen ulottuvuuden toteuttamista.

2. Euroopan demografinen asetelma on täysin muuttunut. Keskimääräisen elinajanodotteen
kasvu koko unionin alueella ja syntyvyyden lasku useimmissa jäsenvaltioissa ovat 
muuttaneet jyrkästi sosiaalista todellisuutta. Koko prosessi vaikuttaa 
sosiaaliturvapolitiikkaan, sukupolvien väliseen solidaarisuuteen, perhepolitiikkaan, 
työajan joustavuuteen ja jopa naisten työmarkkinoille osallistumiseen.

3. Monet Euroopan unionin kansalaiset ovat erittäin kiinnostuneita Euroopan 
yhdentymiskehityksen sosiaalisesta ulottuvuudesta, minkä eri jäsenvaltioissa toteutetut 
Euroopan perustuslakia koskevat kansanäänestykset selvästi osoittivat. Usein asetettiin 
vastakkain palveludirektiivin ensimmäinen versio – joka herätti paljon pelkoa eri alueilla 
ja aloilla erityisesi Länsi-Euroopassa – ja väitetty tai todellinen vähäinen huomio EU:n 
sosiaalisiin näkökohtiin Euroopan yhdentymiskehityksessä. Tässä poliittisessa yhteydessä 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tehtävän ja niiden erityispiirteiden selkeyttämistä 
koskeva prosessi voi olla erittäin hyödyllinen ja selkiinnyttävä Euroopan 
yhdentymiskehityksen jatkon kannalta koko Euroopassa.

4. Vladimír Špidlan komission puolesta esittämässä komission tiedonannossa
yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista Euroopan unionissa selvennetään yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin liittyviä yhteiskunnallisia näkökohtia ja niiden oikeusvarmuutta koko 
Euroopassa. Siinä avataan myös tietä laajemmalle keskustelulle, jonka olisi ulotuttava
tämän mietinnön laatimista ja siitä käytävää keskustelua ja sitä koskevaa äänestystä 
pitemmälle. Laajempaa keskustelua olisi käytävä eurooppalaisissa sosiaalialan 
organisaatioissa ja siinä olisi oltava osapuolina alueelliset ja paikalliset viranomaiset, 
Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto.

5. Yksi tarkasteltava näkökohta on mahdollisen oikeudellisen välineen luominen 
sosiaalipalvelujen alalle, joka kattaisi myös terveydenhoitoalan ja takaisi selkeyden 
menettelyissä ja oikeudellisen varmuuden asianomaisille sosiaalialan organisaatioille. 
Kyseisellä välineellä asetettaisiin lisäksi näiden alojen asianomaisten niin paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten kuin liittovaltioiden tai itsehallintoalueiden viranomaisten 
toimintaa koskevat yleiset periaatteet.

6. On ehdottoman välttämätöntä, että jos paikalliset tai alueelliset viranomaiset vastaavat eri 
tavoin yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tukemisesta ja rahoittamisesta, niille annetaan 
riittävästi kansallisia varoja tämän sosiaalisen tehtävän määrälliseen ja laadulliseen 
täyttämiseen erityisesti yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tukemisessa. On myös 
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ehdottoman välttämätöntä taata aina täydellinen avoimuus viranomaisten ja sosiaalialan 
organisaatioiden välisissä rahoitussuhteissa.

7. Yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen organisointi- ja hallintomallit ovat hyvin erilaisia eri 
jäsenvaltioissa. On välttämätöntä kunnioittaa tätä moninaisuutta ja varmistaa kaikissa 
tapauksissa tarjottujen palvelujen laatu ja mahdollisesti myönnettyjen julkisten varojen 
asianmukainen käyttö, olipa sitten kyse kansallista tai yhteisön varoista.

8. Kyseinen komission tiedonanto viitoittaa tietä selkeän oikeudellisen aseman antamiseen 
yleishyödyllisille sosiaalipalveluille. Tiedonannossa kaavailtu laajennettu menettely voi 
johtaa siihen, että keskinäiset vakuutusyhtiöt ja muut sosiaalialan organisaatiot saavat 
selkeästi määritellyn aseman unionissa, mikä on välttämätöntä, oikeudenmukaista ja 
hyödyllistä.

9. Yleishyödylliset sosiaalipalvelut voivat kaikin tavoin edistää Lissabonin strategian 
sosiaalisen ulottuvuuden toteutumista niiden luomien työpaikkojen määrän ja siten 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden turvaamisen myötä. Kyse on kuitenkin ennen kaikkea 
niiden sosiaalisesta tehtävästä, joka toteutuu eri tavoilla Euroopan unionissa.

10. Aktiivista sosiaalipolitiikkaa ei voida tosiasiassa erottaa talouspolitiikasta. 
Talouspolitiikka, jolla edistetään työllisyyden kehittämistä ja työpaikkojen luomista, 
myötävaikuttaa ratkaisevasti aktiivisen sosiaalipolitiikan luomiseen ja toteuttamiseen.
Siten taloudellisen kasvun tavoite voidaan yhdistää sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
tavoitteeseen.

11. On välttämätöntä tunnustaa laajalti koko Euroopan unionissa vapaaehtoistyöntekijöiden 
merkitys järjestöissä, jotka tarjoavat käytännössä yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja. Olisi 
tarjottava ammatillista koulutusta, jonka avulla sekä sosiaalipalveluja tarjoavien 
vapaaehtoistyöntekijöiden että yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja tarjoavien palkallisten 
työntekijöiden ammattitaito kohenisi.

12. On myös tarpeen ratkaista yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskeva ongelma koko 
Euroopan unionissa ja selkeytettävä kattavasti käsitteet yleishyödylliset palvelut, 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut ja yleishyödylliset taloudelliset palvelut kaikkien 
sosiaalialan toimijoiden oikeusvarmuuden parantamiseksi ja toteutettujen prosessien 
selkiinnyttämiseksi.

13. Yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen organisointimallien ja hallinnointijärjestelmien 
moninaisuutta olisi kunnioitettava koko Euroopan unionissa. Palvelujen rahoitusta 
koskevissa menettelyissä ja säännöissä on kuitenkin noudatettava yhteisiä periaatteita, 
jotka koskevat avoimuutta, viranomaisten velvollisuutta valvoa, että toteutetut toimet 
ovat sopusoinnussa sen sosiaalipalvelujen yleisen edun mukaisen tehtävän kanssa, jonka 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen pitäisi täyttää kaikkialla Euroopassa. Näin ollen olisi 
taattava paitsi yleisen edun noudattaminen myös tehokkaiden ja laadukkaiden palvelujen 
tuottaminen viranomaisten määrittelemissä tehtävissä.
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14. Sosiaalisesta vastuustaan tietoisten yritysten pitäisi olla erittäin kiinnostuneita 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen rahoittamisen ja tukemisen edistämisestä, ja ne 
voisivat jopa edistää kyseisten palvelujen luomista tai tarvittaessa niiden tehostamista.

15. Euroopan terveyspalvelujen toimintaa koskevat huolenaiheet voivat johtaa sellaisen 
erityisdirektiivin laatimiseen, jonka lähtökohtana ovat palvelujen tarjontaa Euroopan 
unionissa yleisesti koskevat periaatteet ja arvot ja jossa annetaan yhteiset 
vähimmäissäännöt, joita jäsenvaltioiden on noudatettava kunkin valtion tai alueen 
erityispiirteiden ja olosuhteiden mukaisesti. Tämänkaltainen alakohtainen direktiivi olisi 
sopusoinnussa yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja ja terveydenhoitoa koskevan yleisen 
puitedirektiivin kanssa ja erityisongelmien, kuten potilaiden liikkuminen, ratkaisemista 
koskevien direktiivien hyväksymisen kanssa.

16. On myös taattava sosiaalialan organisaatioiden kanssa tehtävien yleishyödyllisiä
sosiaalipalveluja koskevien tavaroiden tai palvelujen hankintasopimusten tai niitä 
koskevien tarjouskilpailujen täydellinen avoimuus.

17. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää selkeyttää sekä yleistä etua koskevaa periaatetta että 
kilpailua ja julkisia tukia koskevia sääntöjä. Tietysti on otettava huomioon 
toissijaisuusperiaate, jonka mukaan kansallisilla viranomaisilla on vapaus määritellä, 
organisoida ja rahoittaa yleishyödylliset sosiaalipalvelut, ja noudatettava 
suhteellisuusperiaatetta ottaen huomioon eurooppalaiset perusarvot.

18. Tämän mietinnön ja sen perusteluiden tavoitteena on vahvistaa Euroopan 
yhdentymiskehityksen sosiaalista ulottuvuutta ja turvata tarvittava oikeusvarmuus 
sosiaalialan toimijoille ja viranomaisten sekä varmistaa rahoituksen avoimuus, 
tarpeellinen yhteensopivuus sisämarkkinoita koskevien sääntöjen kanssa, tarjottujen 
palvelujen laadun parantaminen toissijaisuusperiaatetta noudattaen ja ottaen huomioon 
tarpeen toteuttaa Lissabonin strategia sosiaalialalla.


