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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste tuleviku kohta
(2009/2222(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 2 ja artikli 3 lõiget 2, ning 
Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 9, 14, 106 ja 151, artikli 153 lõike 1 
punkte j ja k, artikleid 159, 160 ja 161 ning protokolli nr 26;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 361;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 
1370/2007 avaliku reisijateveoteenuse osutamise kohta raudteel ja maanteel2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul3, eriti selle artikli 1 lõiget 3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta otsust nr 
1098/2008/EÜ vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (2010) 
kohta4;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühenduse Lissaboni kava elluviimine: üldist huvi 
pakkuvad sotsiaalteenused Euroopa Liidus” (KOM (2006) 177 lõplik) ning sellele lisatud 
komisjoni talituste töödokumenti üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste kohta Euroopa 
Liidus (SEK(2006)0516);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa uus kohustus – üldhuviteenuste pakkumine (sh 
sotsiaalvaldkonnas)” (KOM(2007)0725);

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumente „Korduma kippuvad küsimused seoses 
komisjoni 28. novembri 2005. aasta otsusega EÜ asutamislepingu artikli 86 lõike 2 
kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele 
avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes ning seoses ühenduse 
raamistikuga, mis reguleerib avalike teenuste eest makstava hüvitisena antavat riigiabi” 
(SEK(2007)1516) ja „Korduma kippuvad küsimused seoses sotsiaalvaldkonna 
üldhuviteenuste riigihankeeeskirjade kohaldamisega” (SEK(2007)1514);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020) ning parlamendi 16. juuni 2010. aasta 
resolutsiooni selle teatise kohta5;

– võttes arvesse komisjoni esimest iga kahe aasta järel esitatavat aruannet üldist huvi 

                                               
1 ELT C 303, 14.12.2007, lk 1.
2 ELT L 315, 3.12.2007, lk 1.
3 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36-68.
4 ELT L 298, 7.11.2008, lk 20-29.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0223.



PE438.251v02-00 4/15 PR\859444ET.doc

ET

pakkuvate sotsiaalteenuste kohta (SEK(2008)2179) ja teist iga kahe aasta järel esitatavat 
aruannet üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste kohta (SEK(2010)1284)1;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtse turu akt – Kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne 
turumajandus” (KOM(2010)0608);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtse teenusteturu toimivuse parandamine, tuginedes 
teenuste direktiiviga ette nähtud vastastikuse hindamise tulemustele” (KOM(2011)0020) 
ning sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SEK(2011)0102) teenuste 
direktiiviga ette nähtud vastastikuse hindamise kohta;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Iga-aastane majanduskasvu analüüs: Euroopa Liit võtab 
igakülgseid kriisimeetmeid” (KOM(2011)0011 lõplik);

– võttes arvesse volinik Andori avaldust Lissaboni lepingu sotsiaalsätete kohta2;

– võttes arvesse 9. mai 2010. aasta Monti aruannet „Ühtse turu uus strateegia Euroopa 
majanduse ja ühiskonna teenistuses”3;

– võttes arvesse sotsiaalkaitsekomitee 2008. aastal koostatud aruannet ühenduse eeskirjade 
kohaldamise kohta üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste suhtes4;

– võttes arvesse sotsiaalkaitsekomitee 2010. aastal koostatud aruannet „Euroopa vabatahtlik 
sotsiaalteenuste kvaliteediraamistik”5;

– võttes arvesse sotsiaalkaitsekomitee 2010. aasta ühisaruannet sotsiaalkaitse ja sotsiaalse 
kaasatuse kohta6;

– võttes arvesse septembris 2007 Lissabonis, oktoobris 2008 Pariisis ning oktoobris 2010 
Brüsselis toimunud üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste foorumite järeldusi ja 
soovitusi7;

– võttes arvesse tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 
(EPSCO) 16. ja 17. detsembri 2008. aasta, 8. ja 9. juuni 2009. aasta ning 6. ja 7. detsembri 
2010. aasta kohtumiste järeldusi8;

                                               
1 Komisjoni teatisele KOM(2008)0418 lisatud komisjoni talituste töödokument „Iga kahe aasta järel esitatav 
aruanne üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste kohta”.
2 Täiskogu istungi arutelud, kolmapäev, 6. oktoober 2010, Brüssel – päevakorrapunkt 13, Lissaboni lepingu 
sotsiaalmäärused, komisjoni liige Lįszló Andor.
3 Professor Mario Monti aruanne Euroopa Komisjoni presidendile, 9. mai 2010.
4 Euroopa Liidu Nõukogu, dokument 16062/08, ADD1, 20. november 2008.
5 SPC/2010/10/8 lõplik.
6 ELi Nõukogu, dokument 6500/10, 15. veebruar 2010.
7 Esimene üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste foorum, 17. september 2007, Lissabon, eesistuja Portugal;
teine üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste foorum, 28. ja 29. oktoober 2008, eesistuja Prantsusmaa;
kolmas üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste foorum, 26. ja 27. oktoober, Brüssel, eesistuja Belgia.

8 Euroopa Liidu Nõukogu, pressiteade (Press 358), tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste 
nõukogu 2916. kohtumine, Brüssel, 16. ja 17. detsember 2008.
Euroopa Liidu Nõukogu, pressiteade 9721/2/09 REV 2 (Press 124), tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
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– võttes arvesse järgmisi Euroopa Liidu Kohtu otsuseid:
– 19. aprilli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-295/05: Tragsa;
– 18. detsembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-532/03: komisjon v Iirimaa (Iirimaa 

päästeteenistused);
– 13. novembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-324/07: Coditel Brabant;
– 9. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas C-480/06: komisjon v Saksamaa (Stadtwerke 

Hamburg);
– 10. septembri 2009. aasta otsus kohtuasjas C-206/08: Eurawasser;
– 9. oktoobri 2009. aasta otsus kohtuasjas C-573/07: Sea s.r.l.;
– 15. oktoobri 2009. aasta otsus kohtuasjas C-196/08: Acoset;
– 15. oktoobri 2009. aasta otsus kohtuasjas C-275/08: komisjon v Saksamaa

(Datenzentrale Baden-Württemberg);
– 25. märtsi 2010. aasta otsus kohtuasjas C-451/08: Helmut Müller;

– võttes arvesse Regioonide Komitee 6. detsembri 2006. aasta arvamust komisjoni teatise 
„Ühenduse Lissaboni kava elluviimine: üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused Euroopa 
Liidus” kohta1;

– võttes arvesse oma 6. septembri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa tulevase sotsiaalse 
mudeli kohta2;

– võttes arvesse oma 27. septembri 2006. aasta resolutsiooni üldhuviteenuseid käsitleva 
komisjoni valge raamatu kohta3;

– võttes arvesse oma 14. märtsi 2007. aasta resolutsiooni üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste kohta Euroopa Liidus4;

– võttes arvesse oma 9. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni sotsiaalse kaasatuse edendamise 
ja vaesuse, sealhulgas laste vaesuse vastu võitlemise kohta ELis5;

– võttes arvesse oma 19. veebruari 2009. aasta resolutsiooni sotsiaalmajanduse kohta6;

– võttes arvesse oma 6. mai 2009. aasta resolutsiooni tööturult tõrjutud isikute aktiivse 
kaasamise kohta7;

– võttes arvesse oma 18. mai 2010. aasta resolutsiooni uute arengute kohta riigihangetes8;

– võttes arvesse Eurofoundi 2003. ja 2007. aasta elukvaliteedi uuringute tulemusi1;

                                                                                                                                                  
tarbijakaitseküsimuste nõukogu 2947. kohtumine, Luxembourg, 8.–9. juuni 2009.
Euroopa Liidu Nõukogu, pressiteade 17323/1/10 REV (Press 331PR CO 43), tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise-
ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 3053. kohtumine, Brüssel, 6. ja 7. detsember 2010, üldist huvi pakkuvad 
sotsiaalteenused, lk 18.
1 Arvamus CdR 181/2006 lõplik KOM(2006)0177 kohta.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0340.
3 Vastuvõetud tekstid, T6-0380/2006.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0070.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0467.
6 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0062.
7 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0371.
8 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0173.
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

A. arvestades, et aluslepingute kohaselt on liikmesriikide eesmärgiks elu- ja töötingimuste 
pidev parandamine ja liidu eesmärgiks kodanike heaolu ning see saavutatakse Euroopa 
säästva arengu kaudu, mis põhineb tasakaalustatud majandusarengul, ülimalt 
konkurentsivõimelisel sotsiaalsel turumajandusel, mille sihiks on täielik tööhõive ning 
sotsiaalne progress, keskkonna kaitsmisel ja parandamisel, sotsiaalse tõrjutuse ja 
diskrimineerimise vastasel võitlusel, sotsiaalse õiguse ja sotsiaalkaitse edendamisel, naiste 
ja meeste võrdõiguslikkusel, põlvkondade solidaarsusel ning lapse õiguste kaitsel;

B. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 14 ja protokollis nr 26 käsitletakse 
selgesõnaliselt nii majandusliku kui mittemajandusliku iseloomuga üldist huvi pakkuvaid 
teenuseid, mille hulka kuuluvad üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused; ja arvestades 
kinnitust, et riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel on peamine roll ja laialdane 
otsustusõigus üldist majandushuvi pakkuvate teenuste pakkumisel, tellimisel ja 
korraldamisel ning aluslepingud ei mõjuta liikmesriikide volitusi mittemajanduslike üldist 
huvi pakkuvate teenuste pakkumisel, tellimisel ja korraldamisel;

C. arvestades, et seega võib üldiselt kättesaadavate, kõrge kvaliteediga, juurdepääsetavate ja 
taskukohaste üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste pakkumist pidada Euroopa sotsiaalse 
mudeli oluliseks tugisambaks ning hea elukvaliteedi ja ELi majanduseesmärkide 
saavutamise aluseks;

D. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 2 ja artikli 5 lõikes 3 käsitletakse 
subsidiaarsust kohalikul tasandil, tunnustatakse ametlikult piirkondlikku ja kohalikku 
omavalitsust ning antakse neile tugevam roll,

1. on seisukohal, et üldist huvi pakkuvatel sotsiaalteenustel ja nende kasutajatel on 
üldhuviteenuste üldise iseloomuga võrreldes rida eriomadusi; üldist huvi pakkuvad 
sotsiaalteenused hõlmavad lisaks tervishoiuteenustele nii kohustuslikke kui täiendavaid 
üldiselt kättesaadavaid teenuseid, mida osutatakse otse inimesele, millel on ennetav ja 
sotsiaalset sidusust ning kaasatust soodustav roll ning mis muudavad sotsiaalsed 
põhiõigused teostatavaks;

2. rõhutab, et juurdepääs üldist huvi pakkuvatele sotsiaalteenustele peab olema üldine ega 
või sõltuda jõukusest või sissetulekust ning ei ole mõeldud üksnes haavatavatele 
kasutajatele;

3. toetab Monti aruandes esitatud soovitust, et lairibainternet ja -pangandusteenused 
muudetaks uuteks üldteenusteks, mida tuleks Euroopa õiguses tunnustada;

4. rõhutab tõsiasja, et üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused annavad olulise majandusliku 
panuse töökohtade, majandusliku tegevuse ja ostujõu valdkonnas – komisjoni teises iga 

                                                                                                                                                  
1 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.



PR\859444ET.doc 7/15 PE438.251v02-00

ET

kahe aasta järel esitatavas aruandes osutatakse, et tervishoiu ja sotsiaalteenuste sektor 
moodustab 5% majandustoodangust ning annab tööd 21,4 miljonile inimesele, ning eriti 
VKEd sõltuvad kõrgekvaliteedilistest üldist huvi pakkuvatest sotsiaalteenustest;

5. toonitab, et kohalikel asutustel on keskne roll üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
määratlemisel, rahastamisel, pakkumisel ja suunamisel – hinnanguliselt moodustab 
kohaliku ja piirkondliku omavalitsussektori osa 15,9% ELi 27 liikmesriigi SKPst, 
kusjuures kohalike omavalitsuste arvele langeb 12,9% ning sektori sotsiaalkaitsekulud 
moodustavad 3% (378,1 miljardit eurot);

6. rõhutab, et üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste esmane siht on saavutada 
sotsiaalpoliitika eesmärgid ning muuta üksikisikute ja rühmade sotsiaalsed õigused 
teostatavaks, ja ühtlasi moodustavad need teenused sotsiaalkaitsesüsteemide olulise osa;
juhib tähelepanu sellele, et Eurofondi elukvaliteedi uuringutest1 ilmneb, et üldhuviteenuste 
ja üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste pakkumine ning arendamine on üks olulisemaid 
viise kodanike elukvaliteedi parandamiseks, täieliku ühiskonda kaasamise tagamiseks ja 
sotsiaalse ning territoriaalse sidususe saavutamiseks;

7. leiab, et kogemuste kohaselt satub äriettevõtjatest üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
pakkujate tulude maksimeerimise siht vastuollu nende teenuste põhimõtete ja 
eesmärkidega;

8. rõhutab, et üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste pakkumisega tegelevad riiklikud ja 
kohalikud ametiasutused vajavad oma teenuste ja kulutuste jaoks selget õiguslikku alust 
ning kuigi komisjoni moodustatud teabe- ja selgitusteenistus on oluline, ei piisa sellest 
ning see ei kaitse üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste pakkujaid õigusliku vaidlustamise 
eest;

9. on seisukohal, et ei ole tõhus ega demokraatlikult vastuvõetav eeldada Euroopa Kohtult 
küsimuste lahendamist, mis tuleks lahendada õigusloomes;

10. rõhutab, et üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused on Euroopa tuleviku jaoks vältimatult 
vajalikud, kuid on tugeva surve all majandus- ja panganduskriiside ning valitsuste 
kokkuhoiuprogrammide tõttu, mille tulemusena nõudmine nende teenuste järele veelgi 
kasvab;

11. on seisukohal, et solidaarsuspõhimõtte järgmiseks ja Euroopa Liidu tugevdamiseks tuleb 
kriisi ning selle põhjustatud tööpuuduse ja vaesusprobleemi lahendamiseks 
märkimisväärselt suurendada nii ELi eelarvet kui ka struktuurifonde, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfondi, ja luua uus Euroopa võlaamet;

12. on seisukohal, et kvaliteetsete üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste osutamiseks peavad 
liikmesriikide valitsused looma üldist huvi pakkuvatele sotsiaalteenustele 
finantsraamistiku, mis tagab teenuste järjepidevuse ja stabiilse rahastamise ning teenuse 
osutajatele inimväärse sissetuleku, inimväärsed töötingimused ja koolituse;

                                               
1 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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13. on seisukohal, et kvaliteetsete üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste säilitamiseks on 
liikmesriikidel vaja uusi tuluallikaid, nagu finantstehingumaks;

14. usub, et Euroopas valitseb laialdane üksmeel selles osas, et üldist huvi pakkuvad 
sotsiaalteenused on kodanike heaolu ja tõhusa majanduse tagamiseks olulised, kuid et nii 
komisjonis kui ka nõukogus ja nende vahel puudub kokkulepe praktiliste meetmete 
võtmiseks üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste osutamist ja edendamist takistavate 
asjaolude kõrvaldamiseks;

15. rõhutab, et liikmesriikidel ja kohalikel omavalitsustel peab olema õigus otsustada, kas 
rahastada ja osutada üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid otse või muul viisil, 
kasutades kõiki olemasolevaid vahendeid tagamaks, et ühtse turu eeskirjad ei kahjustaks 
ELi sotsiaalseid eesmärke, ning toetamaks samas teenuste kvaliteeti, kättesaadavust ja 
tõhusust edendavat keskkonda;

16. nõuab, et ELi õigusaktid võimaldaksid vastastikustel ühingutel, assotsiatsioonidel ja 
sihtasutustel tegutseda piiriüleselt;

17. nõuab riigiabi kontrollimise aluspõhimõtete selgitamist ning avaliku teenuse osutamise 
kohustuse eest makstava hüvitise arvutamise kriteeriumide läbivaatamist;

18. nõuab, et Monti-Kroesi 2005. aasta vastust Altmarki kohtuasjale laiendataks eeskirjade 
lihtsustamiseks, nende kohaldamispaindlikkuse suurendamiseks ja erandite laiendamiseks;
on seisukohal, et miinimumkünnist tuleks tõsta vähemalt 500 000 euroni kolmeaastase 
tsükli jooksul;

19. nõuab, et praegustes ELi õigusaktides sisalduvaid majanduslike ja mittemajanduslike 
üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste liigituse kriteeriumeid muudetaks;

20. rõhutab, et avalike teenuste osutamise kohustuse täitmise võimaldamiseks tuleb avalike 
hangete eeskirju lihtsamaks ja paindlikumaks muuta;

21. kutsub komisjoni üles ametlikult tunnustama teenuseosutaja valimisel teisi viise, nagu 
sisemine meetod ja teenuste kontsessiooni meetod, ning väärtustama võrdselt kõiki 
võimalusi üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenustega seotud lepingute sõlmimiseks ja nende 
teenuste rahastamiseks; nõuab, et sisemist meetodit laiendataks, et ka teenuseosutajad, kes 
vastavad üldise huvi eriomastele kriteeriumidele, oleksid hõlmatud;

22. toetab üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste puhul praktiliste sisemiste pakkumiste 
normatiivset juurutamist, võttes aluseks muudetud määruse 1370/2007 (mis käsitleb 
avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel) mudeli, mis tähendaks seda, et 
iga pädev kohalik omavalitsus võib otsustada, kas osutada teenuseid ise või sõlmida 
avaliku teenindamise lepingud õiguslikult eraldiseisva üksusega, kelle üle kohalik pädev 
asutus teostab kontrolli, mis on sarnane tema enda osakondade üle teostatava kontrolliga;

23. on seisukohal, et kohalikud asutused tuleb kaasata käimasolevasse hanke-eeskirjade 
läbivaatamise alt üles suunatud protsessi, et vältida vastuolu eeskirjade ja kohapealse 
korralduse vahel;
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24. nõuab mõiste „majanduslikult soodsaim pakkumine” ümbersõnastamist, et muuta riiklikud 
ja kohalikud sotsiaalsed ja kvaliteedikriteeriumid üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
osutamisel hankelepingutes ja allhankelepingutes kohustuslikuks nõudeks;

25. rõhutab, et üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste osutajate esile tõstetud probleemid tuleb 
kiiresti lahendada;

26. nõuab reformiprogrammi, millega nähakse ette õigusaktide kohandamine ja selgitamine 
Euroopa tasandil, et toetada ühist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste eripära;

27. on seisukohal, et sotsiaalkaitsekomitee on teinud üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
mõiste ja rolli osas ära suure töö, kuid see töö ei ole piisavalt esinduslik ega läbipaistev 
reformiprogrammi käivitamiseks;

28. teeb ettepaneku luua paljudest sidusrühmadest koosnev kõrgetasemeline, avatud, paindlik 
ja läbipaistev töörühm − esialgu kaheaastase mandaadiga −, kes püüab ellu viia käesolevas 
raportis ja kolmanda foorumi soovitustes, komisjoni teises iga kahe aasta järel esitatavas 
aruandes ja sotsiaalkaitsekomitee raportites ja kõigis muude asjakohastes ettepanekutes 
nimetatud algatused, kes algatab eeskirjade, eelkõige üldist huvi pakkuvaid 
sotsiaalteenuseid mõjutavate riigiabi- ja hanke-eeskirjade täieliku läbivaatamise, hindab 
eeskirjade ümbersõnastamisvajadust, et austada ja toetada liikmesriikide kohustusi üldist 
huvi pakkuvate sotsiaalteenuste määratlemisel ja osutamisel, võttes arvesse komisjonis 
praegu toimuvat eeskirjade läbivaatamist;

29. märgib, et kavandatud töörühm võiks oma mandaadi raames hinnata uuendusmeetmeid, 
nagu üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste Euroopa ressursikeskus, liikmesriikide üldist 
huvi pakkuvate sotsiaalteenuste register, eakate hoolduse katsesüsteem ning 
vabatahtlikkuse alusel rakendataval Euroopa kvaliteediraamistikul põhinevad 
tegevusprogrammid;

30. nõuab, et Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon korraldaks üldist huvi 
pakkuvate sotsiaalteenuste neljanda Euroopa foorumi, et jätkata 2007. aasta Ferreira 
raporti algatust ning hinnata reformi kulgemist; nõuab, et töörühm esitaks neljandale 
foorumile eduaruande, andes foorumile järjepidevuse, suuna ja sisu;

31. nõuab tungivalt, et töörühma juhiks komisjoni sotsiaalküsimuste peadirektoraat; samuti 
nõuab, et töörühma liikmete hulka kuuluksid konkurentsi peadirektoraadi, siseturu 
peadirektoraadi, keskkonna peadirektoraadi ja tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi, 
tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu, sotsiaalpartnerite ja 
üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste vallas tegutsevate kodanikuühiskonna 
organisatsioonide esindajad; nõuab ühtlasi, et nii parlament kui ka Regioonide Komitee 
tuleks nende demokraatlikku mandaati arvestades keskselt kaasata; esindatud peavad 
olema ka sotsiaalmajanduslikud ettevõtted ja sidusrühmad, sh vabatahtlike ühingud, ning 
kohalikud omavalitsused;

32. tunneb heameelt vabatahtlikkuse alusel rakendatava kvaliteediraamistiku üle, kuid 
rõhutab, et põhimõtete rakendamist tuleb jälgida kavandatud kvaliteedikriteeriumide abil 
ning et sidusrühmad tuleb protsessi kaasata;
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33. nõuab tungivalt, et liikmesriigid kasutaksid nimetatud kvaliteediraamistikku kvaliteedi 
sertifitseerimis- ja kontrollisüsteemide koostamiseks, ning et kvaliteediraamistiku 
rakendamist hinnataks põhiõiguste harta ja Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 
26 alusel;

34. rõhutab, et inimväärsed ja stabiilsed töötingimused ning kvaliteedikoolitus on 
kvaliteetsete sotsiaalteenuste osutamiseks väga olulised;

35. on seisukohal, et vabatahtlikkuse alusel rakendatava kvaliteediraamistiku põhimõtteid 
tuleks kasutada muudetud avalike hangete eeskirjade suhtes kohaldatavate kohustuslike 
kvaliteedikriteeriumide määramiseks;

36. teeb ettepaneku parandada olukord, kus vabatahtlikkuse alusel rakendatavas 
kvaliteediraamistikus puudub viide rahastamisele ja teenusosutaja staatusele;

37. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ning parlamentidele ning Regioonide 
Komiteele.
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SELETUSKIRI

Alates sellest, kui Hasse Ferreira esitas 2007. aastal üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
kohta raporti, on maailmas palju muutunud. Esiteks varises tolle aasta lõpus kokku komisjoni 
ja nõukogu poolt paljude aastate jooksul igati toetatud vähereguleeritud majanduse mudel.
Teiseks toetab ja edendab üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid Lissaboni lepinguga loodud 
uus õiguslik ja poliitiline keskkond. Üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused on meie ühiskonna 
olulised sotsiaalsed ja majanduslikud nurgakivid. Nende rahastamiseks on vaja leida piisavalt 
vahendeid. Käesolevas raportis püütakse leida võimalusi, kuidas pakkuda üldist huvi 
pakkuvate sotsiaalteenuste osutajate ja kasutajate probleemidele järkjärgulisi ja otsustavaid 
lahendusi. Eriti oluline on luua asjale pühendunud ja alt üles suunatud ametiasutus, kuhu 
kuuluvad kõigi sidusrühmade esindajad ja kes teeb kindlaks ja viib läbi vajalikud reformid.

Majanduskriis
Kriis on põhjustanud suuri majanduslikke ja sotsiaalseid kulusid, sh majandusseisaku ning 
tööpuuduse ja vaesuse tohutu suurenemise. Mõne liikmesriigi võlg ja eelarvepuudujääk on 
erapankade laenude sotsialiseerimise tagajärjel jõudnud kriisitasemele. Selle olukorra 
põhjustatud eelarvesurve on muutnud üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste rahastamise väga 
pingeliseks ning suurendanud veelgi survet, mida nendele teenustele avaldab neoliberaalne 
majandusmudel, milles neid teenused peetakse võimalikeks lisateenusteks. See on 
suurendanud üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste osutajate ja kodanike pikaajalist muret 
seoses aluslepingute komisjonipoolsest tõlgendamisest tulevate piirangutega selles osas, 
kuidas üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid rahastada ja osutada.

Nõukogu ja komisjoni praeguses poliitikas rõhutatakse eelarve konsolideerimist, mis 
tähendab stabiilsuse ja majanduskasvu pakti võla ja eelarvepuudujäägi kriteeriumide 
taastamist, kuigi kriis näitas, et terve majanduskeskkonna tagamiseks on stabiilsuse ja 
majanduskasvu pakt täiesti ebapiisav vahend. Nende probleemide lahendamist puudutavas 
arutelus tuleb käsitleda ka seda, kuidas päästa Euroopa sotsiaalne mudel täielikust hävingust.
Selle asemel, et leida üldist huvi pakkuvatele teenustele kulutatavate summade, maksude ja 
stiimulite vahel iga liikmesriigi jaoks õige tasakaal − mis aitaks meie riikide majandusel 
püsivalt kasvada ning vähendada riigivõlga ja eelarvepuudujääki mõistliku aja jooksul nii, et 
saavutatakse hallatav määr −, on eelistatud pimedat ideoloogilist lähenemist. Suur roll, mis 
üldist huvi pakkuvatel sotsiaalteenustel praegusel ajal julgeoleku ja majanduskasvu 
edendamisel võib olla, on seni suuresti tähelepanuta jäetud.

Lissaboni leping
Lissaboni lepingu uus õiguslik ja poliitiline potentsiaal võib targal kasutamisel aidata seda 
Euroopa sotsiaalse mudeli olulist osa uuendada. Kriisi vastumeetmetes võib peituda võimalus 
võtta uuesti poliitiline kohustus tegeleda universaalsete üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
sotsiaalse ja majandusliku rolliga.

Uued aluslepingu sätted (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 3 lõige 3 ja artikkel 9) 
annavad meile mandaadi edendada nüüdisaegset sotsiaalset turumajandust. Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 14 on sätestatud, et üldist majandushuvi pakkuvad teenused on 
Euroopa sotsiaalse mudeli lahutamatu osa. Protokollis nr 26 on selgelt sätestatud 
liikmesriikide kohustused selliste teenuste osutamisel ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
on sätestatud kodanike õigus üldist majandushuvi pakkuvatele teenustele.



PE438.251v02-00 12/15 PR\859444ET.doc

ET

Käesolevas raportis püütakse leida võimalusi, kuidas pakkuda üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste osutajate ja kasutajate probleemidele järkjärgulisi ja otsustavaid lahendusi.
Raportis tehakse kindlaks õigusaktid ja poliitika, mille edendamisel saaksid nii majanduslikud 
kui ka mittemajanduslikud ühist huvi pakkuvad sotsiaalteenused täita oma normaalset 
funktsiooni ning aidata meil kriisist väljuda ning saavutada 2020. aasta sotsiaalse ja 
majandusstrateegia eesmärgid, nagu 2010. aasta detsembris märkis tööhõive, sotsiaalpoliitika, 
tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu.

Üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste sotsiaalne roll
Üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused kuuluvad üldist huvi pakkuvate teenuste alla ning 
levinuima tõlgenduse kohaselt liigitatakse need vahel ekslikult majanduslikeks teenusteks.
Üldist huvi pakkuvatel sotsiaalteenustel ja nende kasutajatel on üldhuviteenuste üldise 
olemusega võrreldes rida eriomadusi. Üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused hõlmavad lisaks 
tervishoiuteenustele nii kohustuslikke kui ka täiendavaid kõigile kättesaadavaid teenuseid, 
mida osutatakse otse inimesele ning millel on ennetav ja sotsiaalset sidusust ning kaasatust 
soodustav roll ning mis muudavad sotsiaalsed põhiõigused teostatavaks.

Kõigile kättesaadavad kvaliteetsed teenused valdkondades, nagu tervishoid, haridus ja 
lapsehoid, ning olulised võrguteenused, nagu transport, energia ja telekommunikatsioon 
tagavad terve, aktiivse, ühtekuuluva ja kaasava ühiskonna ning need on olulised tööhõive 
suurendamiseks ning konkurentsivõimelise sotsiaalse turumajanduse edendamiseks.

Üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste majanduslik roll
Üldist huvi pakkuvatel teenustel on suur osa tööhõives, majanduslikus aktiivsuses ja ostujõus.
Komisjoni teises iga kahe aasta järel esitatavas aruandes osutatakse, et tervishoiu- ja 
sotsiaalteenused moodustavad 5% majandustoodangust ning annavad tööd ligikaudu 21,4 
miljonile inimesele.

Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse1 hinnangul moodustavad üldhuviteenused ELis 
moodustavad otseselt 26% (2412 miljardit eurot) ELi SKPst ning annavad tööd 64 miljonile 
inimesele, kellest üks kolmandik töötab tervishoiu- ja sotsiaalteenuste valdkonnas.

Eurofound juhtis oma elukvaliteedi uuringutes2 tähelepanu sellele, et üks olulisemaid 
võimalusi kodanike elukvaliteedi parandamiseks, täieliku ühiskonda kaasamise tagamiseks ja 
sotsiaalse ning territoriaalse sidususe saavutamiseks on pakkuda ning edendada 
üldhuviteenuseid ja üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid, mida osutavad kas 
ministeeriumid ja ametid, kohalikud omavalitsused või sotsiaalmajanduslikud ettevõtted ja 
sellised asjaosalised, nagu vastastikused ühingud, kooperatiivid ja vabatahtlike 
organisatsioonid.

Rahastamine
ELi solidaarsuspõhimõtte järgimine, oluliselt suurem ELi eelarve nõrgema majandusega 
riikide abistamiseks, Euroopa Investeerimispanga suurem roll ning ELi võlaameti loomine 
võlakulude stabiliseerimiseks tagavad majanduse kiirema elavnemise ja tugevama Euroopa 
                                               
1 Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskus: Mapping of the Public services:
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
2 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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Liidu ja seda ajal, mil ELi nõrgestavad järjest suuremad tsentrifugaaljõud. Berési raportis 
esitatud kuni 0,5% üleeuroopaline finantstehingumaks annaks aastas 200 miljardit eurot tulu.

REFORMI EDENDAMISE ALGATUS
Üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste pakkumisega tegelevad ametiasutused vajavad oma 
teenuste ja kulutuste jaoks selget õiguslikku alust. Komisjoni moodustatud teabe- ja 
selgitusteenistus on oluline teenuseosutajate jaoks ning nende teenuste ajakohastamine on 
teretulnud. Komisjoni selgitusmeetmed ei ole siiski kaotanud õiguslikku ebakindlust. Euroopa 
Kohtul tuleb lahendada küsimused, mis peaks olema sätestatud õigusaktides. Demokraatliku 
ja tõhusa otsuste tegemise protsessi seisukohast ei saa selle olukorraga rahul olla.
Üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid osutavad vabatahtlikkuse alusel töötavad ja 
sotsiaalmajanduslikud ettevõtted, kellel on vähe ressursse või haldusstruktuure, võivad hanke-
ja riigiabieeskirjade bürokraatlike nõuete tõttu maksejõuetuks muutuda. See piirab nende 
suutlikkust ja kohalike omavalitsuste soovi kasutada neid organisatsioone teenuste 
osutamiseks ja uuenduslike teenuste katsetamiseks.

Eesmärk on luua ja tagada üldist huvi pakkuvatele sotsiaalteenustele kõigi meie käsutuses 
olevate vahendite abil kindel ja paindlik raamistik, mis tagab, et kaubandusettevõtetele 
mõeldud eeskirjad toetaks Euroopa Liidu sotsiaalseid eesmärke, mitte ei takistaks nende 
saavutamist.

Raportöör on seisukohal, et reformipakett peaks sisaldama üldist majandushuvi pakkuvaid 
teenuseid käsitlevat raammäärust1, milles kasutatakse üldhuviteenuste määratlemiseks ja ühtse 
turu eeskirjade mõju piiramiseks ELi toimimise lepingu artiklit 14. Määruses võiks eristada 
majanduslikke ja mittemajanduslikke üldhuviteenuseid ning konsolideerida ja selgitada 
üldpõhimõtteid ja ühiseid tingimusi selliste teenuste tulemuslikuks toimimiseks. Nõukogu ja 
komisjoni poliitika tõttu on siiski ebatõenäoline, et selline õigusakt oleks võimalik 
lähitulevikus vastu võtta. Lahendusi on aga vaja kohe praegu.

Selles raportis on esitatud reformikava, milles käsitletakse probleeme, mida hanke- ja 
riigiabieeskirjad üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste osutamisel tekitavad, ning muid 
probleeme ja tehakse ettepanekuid, kuidas riiklikud ja kohalikud ametiasutused saaksid üldist 
huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid, sh „sisemisi teenuseid” rahastada ja osutada. Reformides 
tuleks käsitleda muu hulgas sotsiaalmajanduslike ettevõtete ja asjaosaliste ja vabatahtlike 
organisatsioonide rolli üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste osutamisel. Reformidega tuleks 
riiklike ja kohalike sotsiaalsete ja kvaliteedikriteeriumide järgmine muuta hanke- ja 
allhankelepingutes kohustuslikuks. Ühtlasi tuleb käsitleda üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste osutamisel näiliselt füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist. Vaja on ka ELi 
õigusakti, mis lubaks vastastikustel ühingutel tegutseda riikidevahelisel tasandil.

Paljudest sidusrühmadest koosnev töörühm
Üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid käsitlev ambitsioonikas reformikava eeldab 
ennekõike ametlikku raamistikku vajalike reformide elluviimiseks. Käesolevas raportis 
tehakse ettepanek luua paljudest sidusrühmadest koosnev kõrgetasemelise töörühm, mida 
toetatakse üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste kolmanda iga kahe aasta järel toimuva 
foorumi soovitustes. Töörühma ülesanne oleks laia konsensuse otsimine erinevate 
ettepanekute, sealhulgas Euroopa Parlamendi, komisjoni, sotsiaalkaitse komitee, tööturu 
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osapoolte ning teenuste osutajate ja kasutajate esindusorganisatsioonide ettepanekute osas.
Töörühm teeks kindlaks poliitika ja õiguslikud muudatused, mis on vajalikud kvaliteetsete 
standardite kehtestamiseks ja õiguskindluse suurendamiseks, et tagada selle sotsiaalse ja 
majandusliku rolli täielik täitmine, mis üldist huvi pakkuvatel sotsiaalteenustel Euroopa 
ühiskonnas saab olla. Töörühma liikmeskond koosneks ülalnimetatud organisatsioonide 
esindajatest ning seda juhiks sotsiaalküsimuste peadirektoraat. Liikmete hulka kuuluksid ka 
konkurentsi peadirektoraadi, siseturu peadirektoraadi, keskkonna peadirektoraadi ja tervise- ja 
tarbijaküsimuste peadirektoraadi esindajad. Töörühma mandaat oleks kõigepealt kaks aastat ja 
eesmärk oleks koostada eduaruanne üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid käsitleva neljanda 
iga kahe aasta järel toimuva foorumi jaoks, mille kohta on ka käesolevas raportis ettepanek 
tehtud.
___________________________

1 Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni üldist majandushuvi pakkuvate teenuste määruse eelnõu:
proinsias.derossa@europarl.europa.eu.

Veel üks idee, mis väärib kavandatava töörühma poolt kaalumist, tuleb UNIOPPSilt1, kes on 
teinud ettepaneku luua üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste Euroopa ressursikeskus. See 
võiks olla ELi tasandi tehniline kontaktpunkt liikmesriikide, komisjoni ja kodanikuühiskonna 
vahel. See võiks edendada tõhusat ELi õigusraamistikku, lihtsustada investeerimist, edendada 
parimate tavade vahetamist, koguda statistilisi andmeid ja korraldada võrdlevaid uuringuid.
Sellega võiks konsulteerida kõigi selliste õigusaktide algatuste osas, mis mõjutavad üldist 
huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid. Monti 2010. aasta raportis „Ühtse turu lõpuleviimine” on 
märgitud, et üldist huvi pakkuvatel teenustel on oluline majanduslik ja sotsiaalne roll, ja 
jõutud järeldusele, et vaja on uut üldist õigust lairibaühendusele ja pangateenustele. Nende ja 
selliste probleemide, mis tulevad ühtse turu õigusaktide mõjust üldist huvi pakkuvatele 
sotsiaalteenustele, reguleerimiseks on vaja õigusakte.

Vabatahtlikkuse alusel rakendatavad Euroopa kvaliteedistandardid
Kodanikel on õigus kvaliteetsetele üldist huvi pakkuvatele sotsiaalteenustele. Selles osas on 
tehtud palju tööd, sh kodanikuühiskonna esindajatega, ning oleme praegu üsna lähedal 
vabatahtlikkuse alusel rakendatava Euroopa kvaliteediraamistiku vastuvõtmisele. Kuid 
vabatahtlikkuse alusel rakendatavas Euroopa kvaliteediraamistikus on lünki, millele käesolev 
raport püüab lahendusi leida. Kvaliteedi jaoks on peamine, et austataks inimväärikust ja 
põhiõigusi, et teenused oleksid kaasavad, et teenus annaks kasutajatele õiguse ise otsuseid 
langetada, et teenused oleks terviklikud ja järjepidevad, et teenuseid osutataks koostöös 
kogukondade ja teiste asjaosalistega, et teenuseid osutaksid välja õppinud asjatundjad, kes
töötavad inimväärsetes tingimustes, et teenuste haldamine oleks läbipaistev ja teenused 
vastutustundlikud.

Järeldus
Euroopa avaliku sektori töötajate ametiühing, Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon, 
teenuseosutajad, nagu Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskus, paljud kohalike 
omavalitsuste esindusorganisatsioonid ja kodanikuühiskonna esindusogranisatsioonid, nagu 
Solidar, Euroopa sotsiaalvõrgustik, Sotsiaalplatvorm, REVES, BAGFW, AIM, MEPLF, 
Eurodiaconia, CEDAG, REIF ja Eurocities, on esitanud palju muid ettepanekuid. Kaalusin 
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hoolikalt kõiki seisukohti. Kõik need on esitatud kogemuste põhjal ning väärivad aktiivset ja 
tõsiselt võetavat süsteemset ja terviklikku analüüsi näites kavandatud töörühma poolt.

Teenuse osutajate ja kasutajate esile tõstetud probleemid tuleb kiiresti lahendada. Majandus-
ja tööhõivekriisi tõttu on kodanikel senisest rohkem vaja kvaliteetseid üldist huvi pakkuvaid 
sotsiaalteenuseid ning meie majandusel ja ühiskonnal on vaja nendest teenustest saadavaid 
eeliseid.
___________________________

1 UNIOPSS: http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf.


