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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 täysimääräisesti Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9 ja 14 artiklassa vahvistettujen periaatteiden toteuttamiseen varsinkin erittäin 
kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden kehittämiseen sekä unionin sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen liittyvissä asioissa; korostaa tässä yhteydessä 
olevan tärkeää vahvistaa sisämarkkinoiden sosiaalista ulottuvuutta ottamalla 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen erityispiirteet paremmin huomioon noudattaen 
pragmaattista lähestymistapaa, jossa asetetaan etusijalle kyseisten palvelujen 
saavutettavuus, universaalius, laatu sekä tehokkuus;

Yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen poliittisen painoarvon kohottaminen

2. katsoo, että kun otetaan huomioon palvelujen merkitys Euroopassa varsinkin talouskriisin 
aikoina, Euroopan unionin olisi pyrittävä nostamaan niiden arvostusta; kehottaa 
komissiota pohtimaan sellaisen eurooppalaisen sosiaalipalvelujen seurantakeskuksen 
perustamista, joka keräisi jäsenvaltioista eri lähteistä peräisin olevia tietoja ja edistäisi 
eurooppalaisten, kansallisten, alueellisten ja paikallisten hyvien käytäntöjen arvostusta; 
kehottaa komissiota myös saattamaan yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevia 
kysymyksiä ja vastauksia sisältävän internetsivuston ajan tasalle ja tarjoamaan sen yleisön 
käyttöön kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä;

Sosiaalipalvelujen taloudellisen ulottuvuuden huomioon ottaminen

3. 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 laadun säilyttämiseen ja niiden tehokkuuden parantamiseen; katsoo 
näin ollen, että julkisia hankintoja yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen yhteydessä 
koskevien sääntöjen laadinnassa on pohdittava erityisesti uusia hallinnointitapoja, kuten 
IN-HOUSEa ja kilpailutettavien tarjousten valinnassa käytettävien laatukriteerien 
vahvistamista;

Yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen puitteiden määrittely

4. korostaa tarvetta selvittää yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin liittyvät oikeudelliset 
epävarmuustekijät; pitää myönteisenä valtiontukia, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita 
koskevien sääntöjen soveltamiseen yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin liittyvän, 
komission julkaiseman oppaan ajantasaistamista; panee merkille Montin raporttiin 
sisältyvät ehdotukset ja erityisesti ne, jotka koskevat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 14 artiklan käyttämistä alakohtaiselta pohjalta; katsoo olevan tarpeen 
noudattaa pragmaattista lähestymistapaa, jonka avulla voidaan tunnistaa todelliset 
ongelmat ja löytää niihin sopivat ratkaisut; kehottaa komissiota tekemään yhteistyössä 
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parlamentin ja neuvoston kanssa syväluotaavan tutkimuksen yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen jonkin pilottialan toiminnasta; katsoo, että kyseeseen voisivat tulla 
esimerkiksi ikääntyville tarjottavat palvelut, joilla on tulevaisuudessa väistämättä erittäin 
tärkeä rooli;

5. muistuttaa lopuksi, että Euroopassa on olemassa erilaisia julkisten palvelujen malleja ja 
että näin ollen toissijaisuusperiaatteen noudattamisen olisi oltava myös eurooppalaisen, 
kansallisen ja paikallisen tason välisen siteen selvittämiseen tähtäävien pohdintojen 
ohjenuorana.


