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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 on sätestatud, et ELi areng põhineb 
sotsiaalsel turumajandusel, ning et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 14 ja selle 
protokollis nr 26 tunnistatakse, et üldhuviteenused on Euroopa sotsiaalse mudeli 
lahutamatu osa, kusjuures Euroopa Parlamendi ja nõukogu ülesanne on määrata kindlaks 
nende põhimõtted ja tingimused, ilma et see piiraks riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste pädevust; 

B. arvestades, et üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused, nende kvaliteet ja tõhusus on 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide täitmisel olulise tähtsusega ja mõjutavad 
positiivselt majanduskasvu, tööhõivet ning sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust,

1. tuletab meelde, et üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste korraldusmudelites esineb 
liikmesriigiti erinevusi, mida tuleb austada vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele; pooldab 
heade tavade levitamist ja oskusteabe ülevõtmist nendelt liikmesriikidelt ja piirkondadelt, 
kes on üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste pakkumises kõige kogenumad, kuna see on 
nende teenuste tulevase arengu seisukohast otsustavalt tähtis;

2. rõhutab, et piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel on sotsiaalteenuste osutamisel 
otsustav roll, ning et liikmesriigid peavad selliste teenuste kindlaksmääramisel nende 
arvamust arvesse võtma; 

3. kutsub liikmesriike üles ajal, mil kodanikud kasutavad üldist huvi pakkuvaid 
sotsiaalteenuseid raske majanduskriisi tõttu senisest veelgi enam, kindlustama, et võimu 
detsentraliseerimisega, andes selle piirkondlikele ja kohalikele ametiasutustele, kaasneksid 
ka piisavad eelarvelised vahendid;

4. rõhutab, et üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste struktureeriv ja kaasav põhiolemus 
toetab asjakohasel, kasulikul ja tulemuslikul moel kõigi piirkondade arengut, 
võimaldades riigi ning kohalike või piirkondlike ametiasutuste osalust avaliku ja 
erasektori rahastamise abil; on arvamusel, et nende teenuste säilitamine maa- ja 
ebasoodsas olukorras olevates piirkondades on eriti oluline, ning rõhutab ühtlasi, et üldist 
huvi pakkuvad sotsiaalteenused aitavad olulisel määral vältida habraste ja tõrjutud 
kogukondade eraldamise ohtu;

5. rõhutab, et üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused hõlmavad ka mittemajanduslikku 
tegevust, mille suhtes õigustatult ei kehti siseturu eeskirjad ja mis aitab saavutada Euroopa 
Liidu territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärki;

6. nõuab tungivalt, et komisjon vastaks üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste osutajate ja 
korraldajate õiguskindluse vajadusele olemasolevas õigusraamistikus, kasutades Monti-
Kroesi paketi käimasolevat läbivaatamist sotsiaalteenuste osutamise konkreetsete 
lahenduste pakkumiseks; palub komisjonil teha avalikele asutustele kättesaadavaks 
Euroopa Liidu eeskirjade korrektse kohaldamise metoodika;
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7. kutsub komisjoni üles uurima piirkondliku koostöö võimalikkust üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste valdkonnas, et õigeaegselt kõrvaldada kõik rahastamiseeskirjadest 
tulenevad võimalikud takistused;

8. pooldab üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste suhtes Euroopa vabatahtliku 
kvaliteediraamistiku kohaldamist;

9. on veendunud, et riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused peaksid üldist huvi 
pakkuvate sotsiaalteenuste valdkonnas rohkem rakendama avaliku ja erasektori 
partnerlust, et seeläbi suurendada nende teenuste tõhusust ja kättesaadavust.
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