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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan
mukaisesti EU:n kehittäminen perustuu sosiaaliseen markkinatalouteen ja että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 14 artiklassa ja sen pöytäkirjassa n:o 26 
myönnetään, että yleistä etua koskevat palvelut ovat olennainen osa eurooppalaista 
sosiaalimallia ja että niiden periaatteiden ja edellytysten määritteleminen kuuluu Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten toimivaltaa, 

B. katsoo, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut sekä niiden laatu ja tehokkuus ovat olennaisia 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta ja että ne vaikuttavat 
myönteisesti talouskasvuun ja työllisyyteen sekä sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen,

1. huomauttaa, että yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden järjestämistä koskevia erilaisia 
tapoja eri jäsenvaltioissa on kunnioitettava toissijaisuusperiaatteen mukaisesti; kannattaa 
parhaiden käytäntöjen ja taitotiedon levittämistä ja vaihtoa niistä jäsenvaltioista ja niiltä 
alueilta, joilla on eniten kokemusta palvelujen tarjoamisesta yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen alalla, koska tämä on ensisijainen keino niiden kehittämiseksi 
tulevaisuudessa;

2. korostaa, että sosiaalipalveluiden järjestämiseen liittyvä alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten rooli on ratkaiseva ja että jäsenvaltioiden on otettava viranomaisten 
mielipide huomioon näitä palveluita määritellessään;

3. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että siirrettäessä toimivaltaa alueellisille tai 
paikallisille viranomaisille huolehditaan samalla riittävästä rahoituksesta, varsinkin nyt 
kun kansalaiset vakavan talouskriisin vuoksi turvautuvat entistä enemmän 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin;

4. korostaa, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen pohjimmiltaan strukturoiva ja 
inklusiivinen luonne vaikuttaa merkittävällä, hyödyllisellä ja tehokkaalla tavalla kaikkien 
alueiden kehitykseen tarjoamalla valtiolle sekä paikallisille ja alueellisille yhteisöille 
mahdollisuuden hoitaa tehtävänsä julkista ja yksityistä rahoitusta käyttämällä; katsoo, että 
niiden säilyttäminen maaseutualueilla ja herkillä alueilla on erityisen tärkeää, ja korostaa 
myös yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen olennaista roolia pyrittäessä rajoittamaan 
heikentyneiden ja marginalisoituneiden yhteisöjen syrjäytymisen riskiä;

5. korostaa, että yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin kuuluu myös muita kuin taloudellisia 
toimia, joihin ei sovelleta eikä pidäkään soveltaa sisämarkkinoiden sääntöjä ja jotka 
vaikuttavat osaltaan Euroopan unionin alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteeseen;
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6. kehottaa komissiota reagoimaan yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoajien ja 
järjestäjien oikeusvarmuuden puutteeseen nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä 
esimerkiksi hyödyntämällä Monti-Kroes-paketin meneillään olevan tarkistamista niin, että 
kehitetään mittatilausratkaisuja sosiaalipalveluja varten; pyytää komissiota laatimaan 
viranomaisille ohjeet siitä, miten Euroopan unionin sääntöjä noudatetaan oikein;

7. kehottaa komissiota tutkimaan yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevan alueellisen 
yhteistyön toteuttamiskelpoisuuden, jotta voidaan ajoissa ratkaista rahoitusta koskevista 
säännöistä mahdollisesti aiheutuvat esteet;

8. kannattaa sitä, että yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin sovelletaan vapaaehtoista 
eurooppalaista laatukehystä;

9. uskoo, että kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten olisi ulotettava julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksien soveltaminen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
alalle niiden tehokkuuden ja saatavuuden parantamiseksi.
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