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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut myötävaikuttavat merkittävästi Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9 ja 14 artiklassa vahvistettujen periaatteiden toteutumiseen varsinkin erittäin 
kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden kehittämiseen sekä unionin taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen liittyvissä asioissa;

2. korostaa tässä yhteydessä olevan tärkeää vahvistaa sisämarkkinoiden sosiaalista 
ulottuvuutta ja ottaa yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen erityispiirteet paremmin 
huomioon noudattaen pragmaattista lähestymistapaa, jossa asetetaan etusijalle kyseisten 
palvelujen saavutettavuus, universaalius, oikeudenmukaisuus, laatu sekä tehokkuus;

3. muistuttaa, että Euroopassa on erilaisia julkisten palvelujen malleja ja että 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisen olisi oltava eurooppalaisen, kansallisen, alueellisen 
ja paikallisen tason välisen suhteen selvittämiseen tähtäävien pohdintojen keskiössä;

4. toistaa, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut muuttuvat jatkuvasti uuden taloudellisen, 
sosiaalisen, institutionaalisen ja teknisen kehityksen myötä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita jatkamaan yleishyödyllisten palvelujen perusrakenteiden, organisoinnin ja 
rahoittamisen uudenaikaistamista sisämarkkinoilla jatkuvasti tapahtuvien muutosten ja 
EU:n kansalaisten välttämättömien tarpeiden pohjalta;

Yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen poliittisen painoarvon kohottaminen

5. katsoo, että kun otetaan huomioon palvelujen merkitys Euroopassa varsinkin talouskriisin 
aikoina, Euroopan unionin olisi tunnustettava niiden painoarvo; kehottaa komissiota 
pohtimaan, olisiko eurooppalainen sosiaalipalvelujen seurantakeskus, jos sellainen 
perustetaan, sopiva väline eri lähteistä peräisin olevien tietojen keräämiseen 
jäsenvaltioista ja eurooppalaisten, kansallisten, alueellisten ja paikallisten hyvien 
käytäntöjen arvostuksen edistämiseen;

6. kehottaa komissiota myös saattamaan yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevia 
kysymyksiä ja vastauksia sisältävän internetsivuston ajan tasalle ja laatimaan lisäksi 
julkisia palveluja organisoiville viranomaisille ja toimijoille paremmin soveltuvan 
menetelmän, joka olisi ymmärrettävä, sellaisenaan sovellettava ja saatavissa kaikilla 
Euroopan unionin virallisilla kielillä;

7. korostaa tarvetta ottaa käyttöön yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatua koskevien 
yhteisten käsitteiden selkiyttämiseksi vapaaehtoinen eurooppalainen sosiaalipalvelujen 
laatukehys, jonka sosiaalisen suojelun komitea hyväksyi vuonna 2010; toivoo, että 
määritetään yhteisiä koordinointivälineitä vapaaehtoisen laatukehyksen käytön 
optimoimiseksi ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi, jolloin saadaan aikaan 
vertailukelpoisia laatuindikaattoreita;
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8. kehottaa komissiota jatkamaan ponnistelujaan yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
erityispiirteiden tunnistamiseksi ja kehittämään yhteisesti hyväksytyn määritelmän 
yleishyödyllisille palveluille ottaen täysimääräisesti huomioon jäsenvaltioiden 
velvollisuudet ja erikoislaatuiset ja yksilölliset tavat, joilla näitä palveluja räätälöidään eri 
puolilla Eurooppaa;

Sosiaalipalvelujen taloudellisen ulottuvuuden huomioon ottaminen

9. muistuttaa yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tärkeydestä Euroopan unionin 
kokonaistyöllisyyden sekä jäsenvaltioiden julkisen talouden kannalta; katsoo, että talous-
ja budjettikriisin aikoina on tarpeen omaksua tasapainoinen lähestymistapa, joka perustuu 
sosiaalipalvelujen jatkuvuuden ja laadun säilyttämiseen ja niiden tehokkuuden 
parantamiseen;

10. katsoo näin ollen, että on tarpeen pohtia ensinnäkin käsitteiden ja varsinkin 
toimeksiantajan käsitteen selventämistä sekä suhdetta, joka vallitsee julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen noudattamisen välttämättömyyden ja yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen välillä erityisesti, mitä tulee uusiin hallinnointitapoihin, kuten IN-
HOUSEen, ja paikallisviranomaisten väliseen yhteistyön, ja toiseksi kilpailutettavien 
tarjousten valinnassa käytettävien laatukriteerien painottamista, ja että on varmistettava, 
että pk-yritykset ja muut organisaatiot voivat osallistua yhtäläisin edellytyksin;

11. kiinnittää tässä yhteydessä huomion palveluntarjoajien välistä kilpailua säänteleviin 
määräyksiin, ja muistuttaa perussopimusten yleisistä periaatteista (syrjimättömyys, 
tasapuolinen kohtelu, suhteellisuus), joilla pyritään varmistamaan yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja tarjoavien julkisen ja yksityisen sektorin yritysten välinen reilu kilpailu;

Yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen puitteiden määrittely

12. korostaa tarvetta selvittää yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin liittyvät oikeudelliset 
epävarmuustekijät; pitää myönteisinä valtiontukia, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita 
koskevien sääntöjen soveltamiseen yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin liittyvän, 
komission julkaiseman oppaan ajantasaistamista, mutta muistuttaa, että se ei riitä, sillä 
säännöt tuottavat hankaluuksia monille toimijoille; kehottaa komissiota 
yksinkertaistamaan sääntöjä;

13. panee merkille Montin raporttiin sisältyvät ehdotukset ja erityisesti ne, jotka koskevat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 14 artiklan ja pöytäkirjan N:o 26 
soveltamista; katsoo olevan tarpeen noudattaa pragmaattista lähestymistapaa, jonka avulla 
voidaan tunnistaa todelliset ongelmat ja löytää niihin sopivat ratkaisut; kehottaa 
komissiota tekemään yhteistyössä parlamentin ja neuvoston kanssa perusteellisen 
tutkimuksen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen jonkin alan toiminnasta, ja katsoo, että 
kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi ikääntyville tarjottavat palvelut, joilla on väistämättä 
erittäin tärkeä rooli, koska EU:ssa tapahtuu huomattavia väestörakenteen muutoksia 
lähitulevaisuudessa;

14. pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että yleishyödyllisiä peruspalveluja tarjoavat julkisen 
ja yksityisen sektorin yritykset noudattavat laatuvaatimuksia; kehottaa komissiota 
keräämään tietoja kansallisista laatuvaatimuksista jäsenvaltioiden hyviä käytäntöjä 



AD\863610FI.doc 5/6 PE440.016v03-00

FI

koskevien tietojen lisäksi;

15. suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen lisätä avoimuutta ja tietoisuutta 
valtiontukien, julkisten hankintojen, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien sekä 
käyttöoikeussopimusten alalla kehittämällä viestintävälineitä sosiaalipalvelujen alalla; 
ottaa kuitenkin huomioon, että useita kysymyksiä on vielä ratkaisematta ja että sääntöjä on 
mukautettava paikallisviranomaisten ja pienten palveluntarjoajien tarpeiden mukaisesti, ja 
katsoo, että komission pitäisi siksi myös jatkossa tarjota selkeä oikeusperusta ja tietoa 
EU:n sääntöjen soveltamisesta, jotta yleishyödylliset palvelut kykenisivät toteuttamaan 
tehtävänsä ja myötävaikuttamaan EU:n kansalaisten elämänlaadun kohentamiseen;

16. korostaa yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoajien ja sidosryhmien välisen yhteistyön 
vahvistamisen ja käyttäjien entistä tiiviimmän osallistumisen merkitystä odotusten 
määrittelemiseksi tarkemmin sekä laadun parantamiseksi;

17. muistuttaa, että suuri osa sosiaalipalveluista jätettiin sisämarkkinapalveluista annetun 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle; toivoo, että komissio laatii pikaisesti arvion siitä, 
kuinka sosiaalipalvelujen poissulkemista koskevat säännökset on saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä.
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