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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid käsitleva teatise eesmärki tagada 
ühenduse sisene õiguslik raamistik, et osutada kõrge kvaliteedi- ja ohutusetasemega 
tõhusaid teenuseid, mis järgivad tarbijate ja kasutajate õigusi ning patsientide väärikust 
liikmesriikides olemasolevate traditsioonide, struktuuride ja olukordade mitmekesisuses;    

2. juhib tähelepanu, et üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused on olulised ELi sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse seisukohalt, kuna nad vastavad liikmesriikide 
pädevate asutuste poolt subsidiaarsuse põhimõttest lähtudes määratletud avaliku teenuse 
kohustustele ning üldise huvi ja riikliku heaolu eesmärkidele; 

3. väidab, et üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid tuleks pidada ELi kodanike 
põhiõiguseks, kuna nad puudutavad igapäevaelu esmaseid teenuseid; on seetõttu 
seisukohal, et neid tuleks käsitleda erisektorina, mis vastab peamiselt sotsiaalse hõlvamise 
ja tõhususe põhimõtetele;

4. rõhutab, et selliste teenuste osutamise näitajate hindamisel peaksid riigiasutused arvesse 
võtma peamise hinnanguna sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamise ja suurema sotsiaalse 
hõlvamise eeliseid, kui kasutajad on sageli otseselt kaasatud teenusepakkumisse  
mittetulundusorganisatsioonide kaudu;

5. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa tasandil juhtimine peaks aitama tagada, et nende 
teenuste osutamisel järgivad liikmesriigid järgmiseid põhimõtteid: 

• üldine ja võrdne juurdepääs;

• täielik territoriaalne ulatus, geograafiline ja sotsiaalne juurdepääsetavus taskukohaste 
hindadega ning ühtlaselt kõrgete kvaliteedinõuetega usaldusväärsetele 
kõrgetasemelistele teenustele; 

• sotsiaalselt vastuvõetavad soodushinnad puuetega ja madala sissetulekuga inimestele 
ning sotsiaalse tõrjutuse vastased mehhanismid;

• meetmed, et vältida piirkondlikke erinevusi, tagada õiguskindlus, läbipaistvus ja  
teenuste osutamise vastavus raamtingimustele;

6. on arvamusel, et nendest põhimõtetest lähtudes, peaksid pädevad asutused saama vabalt 
luua sotsiaalteenuste korraldusele juurdepääsu puudutavaid autoriseerimiskavasid, 
järgides samal ajal mittediskrimineerimise põhimõtet.


