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ETTEPANEKUD

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

1. arvestades, et üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused aitavad suuresti kaasa aluslepingutes 
sätestatud ELi eesmärkide saavutamisele, eelkõige majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamisele, kutsub komisjoni üles kasutama Monti-Kroesi paketi 
hindamist ja läbivaatamist, et jätkata jõupingutusi ühenduse eeskirjade kohaldamise 
jälgimiseks ja täpsustamiseks üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste valdkonnas, 
rakendades kohandatud ja kõnealuse valdkonna avaliku sektori asutuste seisukohalt tõhusat 
lähenemisviisi, milles võetakse arvesse sotsiaalteenuste korralduslikku eripära, õiguslikku 
seisundit ja tugevalt kohalikku iseloomu, samuti liikmesriikide kohustust neid teenuseid 
organiseerida ja rahastada;

2. rõhutab, et üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste organiseerimiseni liikmesriikides on 
jõutud ajaloolise arengu kaudu ja see on erinevate kultuuritraditsioonide tulemus, seetõttu 
ei ole soovitatav ega ka võimalik luua ühtset ja kõigile sobivat Euroopa mudelit, ning selle 
asemel tuleks kasutada paindlikku lähenemist, mis – järgides subsidiaarsuse põhimõtet –
peab samas võtma nõuetekohaselt arvesse ka piirkondlike ja kohalike ametivõimude õigust 
kohalikke asju ise otsustada ja jätma piisavalt ruumi konkreetsete arengute jaoks vastavalt 
liikmesriikides kasutatavatele erinevatele organisatsioonilistele vormidele;

3. on seisukohal, et ühtne ELi raammäärus kõigi üldhuviteenuste kohta ei ole sobiv vahend 
selles valdkonnas õiguskindluse tekitamiseks;

4. palub komisjonil võtta vastu suunava dokumendi, millega luuakse metoodika kõnealuse 
valdkonna avaliku sektori asutustele ja esitatakse suunised ELi eeskirjade kohaldamiseks; 
peab selles kontekstis soovitavaks pakkuda kohalikele ametivõimudele rohkem koolitust, 
et likvideerida õiguskindlusetus hankemenetlustes;

5. palub komisjonil kaaluda võimalust esitada de minimis määrus, milles käsitletakse üldist 
huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid, või kohandada niisuguste teenuste de minimis piiri, et 
keskenduda ELi kontrollidele sellistele sotsiaalteenustele antava riigiabi üle, millel võib 
olla oluline mõju piiriülesele kaubandusele ELis;

6. palub komisjonil kaaluda võimalust laiendada teatamiskohustusest vabastamise 
kohaldamisala ilma piirita teistele üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste sektoritele, 
lähtudes kaalutlustest, mille alusel vabastati teatamiskohustusest haigla- ja 
sotsiaalelamusektor, ning võttes arvesse asjaolu, et siseturu praeguses arenguetapis ei ole 
konkurentsi moonutamise intensiivsus neis sektorites tingimata tuluga ja hüvitise summaga 
proportsionaalne; palub komisjonil vabastada teatamiskohustusest toetused, mis antakse 
võistleva pakkumismenetluse tulemusel sõlmitud lepingute alusel, võttes arvesse asjaolu, 
et olemasolevaid alternatiive võistlevale pakkumismenetlusele (sisemised pakkumised, 
autoriseerimisskeemid, volitamine jne) saab üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
spetsiifikaga paremini kohandada;
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7. palub komisjonil suunata liikmesriike kasutama võistlevat pakkumismenetlust ainult nende 
teenuste puhul, millele on olemas tegelik ja loomulik pakkumine ja turunõudlus, kuna 
võistleva pakkumismenetluse kasutamine teenuste puhul, millele puudub tegelik ja 
loomulik turg, põhjustab tarbetuid kulusid ja halduskoormust;

8. palub komisjonil täpsustada, kuidas tuleks kasutada majandus- ja mittemajandustegevuse 
ja kaubanduse mõjutamise mõisteid üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste puhul, ja mõiste 
„sobiva hüvitise tase (...) selliste kulude analüüsi alusel, mida keskmise suurusega, hästi 
korraldatud juhtimise ja asjassepuutuva avaliku teenindamise nõudluse rahuldamiseks 
vajalike sobivate transpordivahenditega varustatud ettevõtja oleks (...) kandnud” 
konkreetseid kohaldamistingimusi (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-280/00, Altmark);

9. rõhutab, et ülesande andmise akt on läbipaistvuse tagatiseks ja tuleb säilitada; palub 
komisjonil kaaluda, kas ülesande andmise ja liigse hüvitamise kontrolli eeskirjad on 
sotsiaalteenuste iseloomuga sobivad, ning kui ei ole, siis võtta meetmeid; rõhutab, et 
volitamise kohaldamisala (ülesande andmise akt) tuleks tõhustada, eeskätt suurema 
paindlikkusega eeskirjade kohaldamisel;

10. kuna üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused on inimestele suunatud teenused ning 
rahuldavad ühiskonnas kõige ebasoodsamas olukorras olevate inimeste vajadusi, 
võimaldades seega üksikisikutel täita olulist osa sotsiaal- ja majanduselus (nõukogu 6.–7. 
detsembri 2010. aasta järeldused), on seisukohal, et põhilised pangateenused tuleks lugeda 
üldist majandushuvi pakkuvateks teenusteks ning nende suhtes tuleks kohaldada 
universaalteenuse osutamise kohustust, et tagada kättesaadavus, taskukohasus, läbipaistvus 
ja kõrge kvaliteet;

11. palub komisjonil esitada õigusakti ettepanekud projektivõlakirjade kohta, et tagada ELi 
puudutavate ja jätkusuutlike üldist majandushuvi pakkuvate teenuste pikaajaline ja 
taskukohane rahastamine, eeskätt sotsiaaleluaseme valdkonnas (mis puudutab 
energiatõhusust hoonete renoveerimisel) ja avalike hoonete renoveerimisel;

12. rõhutab, et hüvitist ei tohiks arvutada ainult majanduslike ja finantskriteeriumite alusel, 
vaid arvesse tuleks võtta ka sotsiaalseid kriteeriumeid;

13. ootab Monti-Kroesi paketi hindamise tulemusi, millest selgub, kas ja kus on vaja 
täiendavat kohandamist.
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