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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:

1. ottaa huomioon, että yleishyödyllisillä sosiaalipalveluilla myötävaikutetaan aktiivisesti 
perussopimuksissa vahvistettujen unionin tavoitteiden toteutumiseen ja erityisesti 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen, ja kehottaa 
komissiota hyödyntämään Montin ja Kroesin paketin arviointia ja tarkistusta 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alan oikeusvarmuuden vahvistamiseksi 
tarkoituksenmukaisella ja viranomaisten kannalta helppokäyttöisellä tavalla, jossa otetaan 
huomioon näiden sosiaalipalvelujen järjestämistä koskevat erityispiirteet, niiden 
oikeudellinen asema ja aluesidonnaisuus sekä jäsenvaltioiden vastuu näiden palvelujen 
järjestämisestä ja rahoittamisesta;

2. korostaa, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen järjestäminen jäsenvaltioissa on 
historiallisten kehityskulkujen ja eri kulttuuritraditioiden tulosta, joten ei ole mahdollista 
eikä toivottavaakaan luoda yhtä ainoaa eurooppalaista mallia, vaan sen sijaan olisi otettava 
käyttöön joustava linjaus, jossa noudatetaan toissijaisuusperiaatetta mutta otetaan samalla 
myös huomioon alue- ja paikallisviranomaisten oikeus alueelliseen itsehallintoon ja jossa 
sallitaan riittävästi liikkumavaraa jäsenvaltioiden erilaisten palvelujen järjestämistapojen 
kehitykselle;

3. katsoo, että kaikkia yleishyödyllisiä palveluja koskeva EU:n yhteinen puiteasetus ei ole 
tarkoituksenmukainen väline tämän alan oikeusvarmuuden vahvistamiseksi;

4. pyytää komissiota hyväksymään tiedonantoasiakirjan, johon sisältyy viranomaisten 
käyttöön tarkoitettuja toimintatapoja, joissa täsmennetään EU:n sääntöjen soveltamista 
koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä; katsoo tässä yhteydessä, että on hyödyllistä tarjota 
paikallisviranomaisille lisäkoulutusta hankintamenettelyjä koskevan oikeudellisen 
epävarmuuden poistamiseksi;

5. kehottaa komissiota arvioimaan, olisiko syytä antaa de minimis -asetus, joka koskisi 
etenkin yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja tai mukauttaa tällaisten palvelujen 
vähimmäistasoa, jotta valtiontukia koskeva unionin harjoittama valvonta voitaisiin 
keskittää sellaisiin sosiaalipalveluihin, joilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus EU:n 
rajatylittävään kauppaan;

6. kehottaa komissiota harkitsemaan, olisiko syytä laajentaa ilmoittamisvelvollisuuden 
kynnyksettömän vapauttamisen soveltamisalaa muihin yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
aloihin ottaen huomioon näkökohdat, jotka johtivat nykyiseen ilmoittamisvelvollisuutta 
koskevan poikkeuksen käyttöönottoon sairaaloissa ja sosiaalisen asuntotarjonnan aloilla, ja 
sen, että tässä sisämarkkinoiden kehitysvaiheessa kilpailun vääristyminen näillä aloilla ei 
ole välttämättä oikeassa suhteessa tuloihin ja korvauksen määrään; kehottaa komissiota 
vapauttamaan kilpailuttamisen jälkeen tehdyn sopimuksen puitteissa myönnetyt tuet 
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ilmoittamisvelvollisuudesta ottaen huomioon, että käytössä olevat vaihtoehdot 
tarjouskilpailulle (sisäinen käsittely, lupajärjestelyt, valtuuttaminen jne.) saattavat soveltua 
paremmin yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen erityispiirteisiin;

7. kehottaa komissiota opastamaan jäsenvaltioita käyttämään kilpailuttamista vain niihin 
palveluihin, joissa markkinoiden aito ja luonnollinen tarjonta ja kysyntä toteutuu, sillä 
kilpailuttaminen sellaisten palvelujen alalla, joiden osalta aitoja ja luonnollisia markkinoita 
ei ole, aiheuttaa tarpeettomia kuluja ja hallinnollisia rasitteita;

8. kehottaa komissiota täsmentämään taloudellista toimintaa ja muuta kuin taloudellista 
toimintaa sekä kauppaa koskevien käsitteiden soveltamista yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen alalla sekä "tarvittavan korvauksen" käsitteen konkreettisia 
soveltamisehtoja "tarkastelemalla sellaisia kustannuksia, joita hyvin johdetulle ja 
asetettujen julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisen kannalta riittävillä kuljetusvälineillä 
varustetulle keskivertoyritykselle aiheutuu" (EU:n tuomioistuimen tuomio asiassa C-
280/00, Altmark);

9. korostaa, että toimeksianto on avoimuuden tae, joka on säilytettävä; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan, ovatko toimeksiantoon ja liiallisten korvausten valvontaan sovellettavat 
säännöt tarkoituksenmukaisia sosiaalipalveluiden ominaispiirteiden näkökulmasta, ja 
ryhtymään toimenpiteisiin, jos se toteaa niiden olevan epätarkoituksenmukaisia; korostaa, 
että valtuutuksen soveltamisalaa (toimeksiantoa) on tehostettava etenkin siten, että 
sääntöjen soveltamisesta tehdään joustavampaa;

10. katsoo, että peruspankkipalveluita olisi pidettävä yleistä taloudellista etua koskevina 
palveluina, sillä yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat yksilöllisiä palveluita, joilla 
vastataan yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tarpeisiin, minkä 
johdosta nämä saavat mahdollisuuden toimia aktiivisesti sosiaalisessa ja taloudellisessa 
elämässä (neuvoston 6./7. joulukuuta hyväksymät päätelmät), ja että 
peruspankkipalveluihin olisi sovellettava yleispalveluvelvoitteita saatavuuden, 
kohtuuhintaisuuden, avoimuuden ja korkean laadun takaamiseksi;

11. kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksia joukkovelkakirjalainoista, joiden 
avulla voidaan taata pitkän aikavälin kohtuuhintainen rahoitus EU:hun liittyville kestäville 
ja yleistä taloudellista etua koskeville palveluille erityisesti sosiaalisen asuntotarjonnan 
(rakennusten kunnostuksen energiatehokkuuden osalta) ja julkisten rakennusten 
kunnostuksen alalla;

12. korostaa, että hyvitystä ei pitäisi laskea ainoastaan taloudellisten ja rahoituksellisten 
arviointiperusteiden pohjalta vaan huomioon pitäisi ottaa myös sosiaaliset 
arviointiperusteet;

13. odottaa Montin ja Kroesin pakettia koskevan arvioinnin tuloksia, sillä niiden perusteella 
voidaan osoittaa, tarvitaanko lisämukautuksia ja jos tarvitaan niin missä kohdin.
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