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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Üldhuviteenused
(2006/2101(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele „Valge raamat üldhuviteenuste kohta” 
(KOM(2004)0374);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühenduse Lissaboni kava elluviimine – üldist huvi 
pakkuvad sotsiaalteenused Euroopa Liidus” (KOM(2006)0177);

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 36 juurdepääsu kohta üldist 
majandushuvi pakkuvatele teenustele;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 2, 5, 16, 73, 86, 87, 88 ja 295;

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu artikleid I-3, I-5 ja III-122;

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone üldhuviteenuste kohta, eelkõige oma 13. 
novembri 2001. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta „Üldhuviteenused Euroopas" 
KOM(2000)5801 ja oma 14. jaanuari 2004. aasta resolutsiooni komisjoni üldhuviteenuste 
rohelise raamatu kohta (KOM(2003)270)2 ja oma 22. veebruari 2005. aasta resolutsiooni 
avaliku teenuse kompensatsioonina antava riigiabi kohta3;

– võttes arvesse oma 16. veebruari 2006. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teenuste kohta 
siseturul (KOM(2004)0002)4;

– võttes arvesse 15. ja 16. märtsi 2000. aasta Lissaboni Euroopa Ülemkogu eesistuja, 7., 8. 
ja 9. detsembri 2000. aasta Nice’i Euroopa Ülemkogu eesistuja, 14. ja 15. detsembri 2001. 
aasta Laekeni Euroopa Ülemkogu eesistuja ning 15. ja 16. märtsi 2002. aasta Barcelona 
Euroopa Ülemkogu eesistuja järeldusi üldhuviteenuste kohta;

– võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu pretsedendiõigust üldhuviteenuste valdkonnas, 
eelkõige 18. novembri 1999. aasta Teckali kohtuotsust5, 3. juuli 2003. aasta Chronoposti 
kohtuotsust6, 24. juuli 2003. aasta Altmarki kohtuotsust7, 11. jaanuari 2005. aasta Halle 
linna kohtuotsust8 ja 13. jaanuari 2005. aasta kohtuotsust1;

  
1 EÜT C 140 E, 13.6.2002, lk 153.
2 ELT C 92 E, 16.4.2004, lk 294.
3 ELT C 304 E, 1.12.2005, lk 117.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0061.
5 Kohtuasi C-107/98, Teckal Srl/Comune di Viano ja Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio 

Emilia, EKL 1999, I-8121.
6 Liidetud kohtuasjad C-83/01 P, C-93/01 P ja C-94/01 P, m.h Chronopost, EKL 2003, I-6993.
7 Kohtuasi C-280/00, Altmark Trans GmbH ja Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft 

Altmark GmbH, EKL 2003, I-7747.
8 Kohtuasi C-26/03, Stadt Halle ja RPL Recyclingpark Lochau GmbH/Arbeitsgemeinschaft Thermische 
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning siseturu- ja
tarbijakaitsekomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, õiguskomisjoni, tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, 
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning regionaalarengukomisjoni 
arvamusi (A6-0000/2006),

A. arvestades, et Euroopa Liidu poliitiliseks tugiraamistikuks on kolm põhimõtet, nimelt:
– solidaarsus, mis ühendab ja põhineb sotsiaalsel, majanduslikul ja territoriaalsel 

ühtekuuluvusel;
– koostöö, mis peab võimaldama riikidevaheliste ja Euroopa jõupingutuste rakendamist 

ELi lepingute ja programmide nimel ning 
– konkurents, mis peab võimaldama ELi siseturu väljaarendamist sotsiaalse 

turumajanduse reeglite alusel ning mida reguleeritakse konkurentsiõigusega, mis on 
oluline demokraatlik õigus, et piirata mitte ainult riigivõimu, vaid eelkõige ka 
majandusliku võimu kuritarvitamist ja tagada tarbijaõiguse kaitse;

B. arvestades, et üldhuviteenused on valdkond, kus pingeline suhe nimetatud kolme 
põhimõtte vahel avaldab praegu kõige tugevamat survet ning kus on kõige enam tunda 
poliitiliste ja õiguslike meetmete vajadust;

C. arvestades, et tõhusate üldhuviteenuste kättesaadavus on kõikide liikmesriikide 
majandus-, ühiskonna- ja sotsiaalsüsteemide ning Euroopa sotsiaalmudeli lahutamatuks 
osaks ning et need on liikmesriigiti väga erinevalt kujunenud ning et Euroopa Liidu 
siseturu eduka väljaarendamise eesmärk peab viima tulemuslike ja tõhusate 
üldhuviteenuste kasutuselevõtmise soodustamiseni kõikide jaoks;

D. arvestades, et EÜ asutamislepingu artikli 5 lõike 2 subsidiaarsuse põhimõtet arvesse 
võttes on liikmesriikide ja nende kohalike omavalitsuste ainus ülesanne määratleda, 
millised teenused on üldhuviteenused ja milline on sobiv juhtimine;

E. arvestades, et siseturu- ja konkurentsieeskirjade ning üldhuviteenuste nõuetekohase 
toimimise vahelise kooskõla abil tuleb luua enam õiguskindlust, et tagada riiklike, 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste pädevused üldhuviteenuste osutamiseks;

F. arvestades, et valdkondlikud ELi üldhuviteenuste direktiivid on usaldusväärseks raamiks 
võrgutööstusharudes ja teistes sektorites, kus turu avanemine on saavutatud või algatatud, 
aga et need ei paku siiski piisavat õiguskindlust kõikide üldhuvi pakkuvate valdkondade 
jaoks;

G. arvestades, et mitmed sektorspetsiifilised algatused siseturu avamiseks üldhuviteenuste 
valdkonnas ning ettepanekud teenuste direktiivi kohta2 külvavad osaliselt segadust ja 
toovad päevavalgele põhimõttelisi vastuolusid, mis omakorda põhjustavad kohtuvaidlusi 
ja kaebusi;

    
Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, EKL 2005, I-1.

1 Kohtuasi C-84/03, komisjon/Hispaania, EKL 2005, I-139.
2 Komisjoni 25. veebruari 2004. aasta ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis 

käsitleb teenuseid siseturul (KOM(2004)0002). Viimati muudetud 4. aprilli 2006. aasta ettepanekuga 
(KOM(2006)0160).
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H. arvestades, et EÜ asutamislepingu artikkel 16 ja artikli 86 lõige 2 viitavad küll üldist 
majandushuvi pakkuvatele teenustele, ei paku seevastu aga mingit määratlust; arvestades, 
et üldhuvi teenuseid ei mainita EÜ asutamislepingus üldse, vaid on kasutusele võetud 
komisjoni poolt ühe teatise raames ning et teenuste direktiivis vastavalt Euroopa 
Parlamendi 16. veebruari 2006. aasta õigusloomega seotud resolutsioonile on üldist 
majandushuvi pakkuvad teenused EÜ asutamislepingu artikli 16 reguleerimisalast välja 
jäetud ning üldhuviteenused on täiesti välja jäetud teenuste direktiivist, ei ole määratluse 
puudumise tõttu võimalik teha selget piiritlemist;

I. arvestades, et erinevaid haldus- ja partnerluse vorme nimetatud teenustega seotud 
ettevõtjate vahel soodustatakse tugevamini kui varem ning et see peab toimuma nii, et 
säilitatakse liikmesriikide pädevused nimetatud teenuste osutamiseks ja sõlmimiseks 
tulevaste tõhusate ja kvaliteetsete teenuste nimel;

J. arvestades, et ühenduse tarbijakaitse kõrge taseme eesmärk peab siinkohal olema
suurema tähelepanu all, kusjuures hoolitsetakse selle eest, et tugevdatakse 
üldhuviteenuste saaja teabe- ja edasikaebamisõigust, arvestatakse vajalikul määral nende 
majanduslike huvidega ja tunnustatakse nende õigust tõhusale õiguskaitsevahendite 
kasutamisele nimetatud õiguse mittetäitmise korral,

1. täheldab, et tema varasemad resolutsioonid üldhuviteenuste kohta 13. novembrist 2001, 
14. jaanuarist 2004 ja 22. veebruarist 2005 on ka edaspidi olulised;

2. rõhutab, et üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid tuleb osutada Euroopa siseturul ja 
seega peavad need kuuluma siseturu, riigihangete, konkurentsi ja riigiabiga seotud 
Euroopa õigusaktide alla;

3. teeb ettepaneku, et ühelt poolt tuleb üldhuviteenuste puhul vahet teha nende teenuste 
vahel, mis on turuga seotud, mida rahastab eelkõige kasutaja, mida EÜ asutamislepingus 
tähistatakse üldist majandushuvi pakkuvate teenustena ning mis on allutatud avaliku 
teenindamise kohustuse või universaalteenuste sätetele ning teiselt poolt nende teenuste 
vahel, mis ei ole turuga seotud, mida eelkõige rahastatakse riiklikult ja mida üldiselt 
nimetatakse üldist majandushuvi mitte pakkuvateks teenusteks;

4. kahetseb, et Euroopa Kohus oma pretsedendiõigusega ja komisjon üksikjuhtumite puhul 
määratlevad tõlgendamise abil antud valdkonna jaoks kehtivad sätted;

5. on seetõttu seisukohal, et 
– kohalike, piirkondlike ja riiklike ametiasutuste huvides – et nad saaksid kõikide 

kodanike jaoks pakkuda ja tagada konkurentsi- ja siseturu eeskirjade raames selgelt 
piiritletud sobivaid teenuseid;

– (avalike, tulundus- ja mittetulundus-) ettevõtete huvides, kes osutavad selliseid 
teenuseid või pakuvad nende osutamist – et need teaksid, milliseid tingimusi ja 
kohustusi võivad neile panna ametiasutused vastavalt kehtivale õigusele avaliku 
huviga seotud olulistel põhjustel ning

– nimetatud teenuste kasutajate huvides – et nad saaksid olla kindlad, et pakkumisi 
tehakse vastavalt asjakohastele tingimustele seoses juurdepääsetavusega, kvaliteediga, 
taskukohasusega jne;

tuleb luua enam õiguskindlust õigusliku raamistiku abil eesmärgiga kehtestada ühised 
plaanid ja põhimõtted;
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6. rõhutab, et kehtivaid sektorspetsiifilisi ühenduse õiguse eeskirju antud valdkonnas ei tohi 
muuta küsitavaks ja tuleb järgida sektorspetsiifiliste eeskirjade vajadust; 

7. palub komisjonil luua sotsiaalteenuste ja tervishoiuteenuste valdkonna jaoks enam 
õiguskindlust ja esitada vastavad ettepanekud;

8. teeb ettepaneku, et kui pädev asutus kavatseb kehtestada üldist majandushuvi pakkuva 
teenuse osutamist, annab ta välja vastava õigusakti, kus loetletakse ja määratletakse 
eelnevalt selgelt määratletud avaliku teenindamise kohustused, mis esitatakse teenuse 
osutajale;

9. teeb ettepaneku, et kui pädev asutus kaalub üldhuviteenuseid rahastada teisiti kui otse 
oma eelarvest, peab ta otsustama ühe järgmise rahastamisviisi üle, võttes arvesse EÜ 
asutamislepingu sätteid, eelkõige artikli 86 lõiget 2: ainu- ja eriõiguste tagamine, avalike 
teenuste osutamiseks kompensatsiooni tagamine, avalike teenuste osutamise fondi 
kaasamine, ühtse tariifisüsteemi loomine;

10. teeb ettepaneku, et kui pädev asutus kaalub tagada hüvitist avalike teenuste osutamiseks, 
et kindlustada üldhuviteenuse rahastamine, ei kujuta nimetatud hüvitised endast riigiabi 
EÜ asutamislepingu artikli 87 mõistes, kui

– alus või valem hüvitiste maksmiseks on kehtestatud objektiivse ja läbipaistva 
menetluse käigus ning

– hüvitise suurus vastab kulude hüvitamise põhimõttele;
11. rõhutab antud kontekstis veelkord, et komisjoni 28. novembri 2005. aasta otsust 

2005/842/EÜ asutamislepingu artikli 86 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi 
pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena 
antava riigiabi suhtes1 tuleb rakendada selgelt;

12. rõhutab, et pädeva asutuse ülesandeks on võtta üle üldhuviteenuse vahetu osutamine või 
anda teenuse osutamine ettevõtlusvälistele teenusepakkujatele;

13. on seisukohal, et sisseostetav üldhuviteenuse osutamine ametiasutuse jaoks viib 
vajaduseni osutada nimetatud teenuseid avaliku teenindamise kohustuse täitmise alusel;
nimetatud põhimõte peab siiski jätma pädevale asutusele võimaluse anda avaliku 
teenindamise kohustust kiireloomulistel juhtudel, vähese mõju korral liikmesriikide 
vahelisele kaubandusele või teatud üldhuviteenuste eripärade tõttu otse, ilma nimetatud 
menetluseta, enda valitud ettevõtjale; komisjon peaks nimetatud juhtumite jaoks koos 
liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga kehtestama nimetatud erandi ning Altmarki 
kriteeriumidele sarnased tingimused ja kriteeriumid määruses;

14. nõuab antud kontekstis ja võimaliku tõhususe saavutamise huvides uute ettevõtjate ja 
üldhuviteenuste osutamise viiside kaasamise abil, et erinevate piirkondlike 
ettevõtlusvormide jaoks (piirkondlik koostöö, otsene teenuse osutamine enda poolt 
sisehangete raames, avaliku ja erasektori koostöö, kontsessioonilepingud) on tungivalt 
vaja enam õiguskindlust, Euroopa konkurentsi-, hanke- ja toetusõiguse reguleerimisala 
selgitamist ning üldiseid ja terves Euroopas kehtivaid kriteeriume;

15. on seisukohal, et pädev asutus peab hoolitsema selle eest, et sektorites, kus on kehtestatud 
eeskirjad avaliku teenindamise või universaalteenuse osutamise kohustuse kohta või 
erieesmärgid, kohaldatakse asjaomasele sektorile sobivaid reguleerimisviise ja õigusakte 
läbipaistvate sätete alusel;

  
1 ELT L 312, 29.11.2005, lk 67.
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16. on lisaks seisukohal, et õigusaktid suurema läbipaistvuse ja tarbijakaitse huvides peavad 
võimaldama vähemalt eeskirjade väljaandmist järgmistes valdkondades:

– olemasolevatesse võrkudesse juurdepääsuviiside kehtestamine, kui juurdepääs on 
vajalik teenuste osutamiseks;

– hinna- ja/või tariifimäärade kehtestamine teenuse osutamiseks;
– sätted vaidluste lahendamiseks vastastikusel kokkuleppel teenuse osutaja ja kasutaja 

vahel, piiramata sealjuures õiguskaitsevahendite kasutamise võimalust ning
– konsulteerimine ja vajadusel konkurentsi valdkonnas pädevate asutuste kaasamine iga 

üksikasjaga, mis võib viidata riiklike ja EÜ asutamislepingus sisalduvate 
konkurentsieeskirjade rikkumisele;

17. teeb kvaliteetsete ja tõhusate üldhuviteenuste eesmärgil ettepaneku kehtestada 
vabatahtlikult objektiivsed ja läbipaistvad kvaliteedistandardid, et tagada avaliku 
teenindamise, universaalteenuse osutamise kohustuse täitmine või üldhuviteenuse 
osutajale ja/või tarnijale määratud erieesmärkide täitmine; nimetatud 
kvaliteedistandardite kehtestamisel tuleb arvesse võtta järgmist:

– teenuse kasutajate kaitse ja turvalisus;
– standardi asjakohasus ja proportsionaalsus seoses teenuse eesmärkide ja kuludega;
– standardi võimalikult lai levitamine ja avalikustamine ning
– lihtne ja tõhus standardist kinnipidamise kontrollimine, mida on võimalik kindlaks 

määrata harta või tegevusjuhendi alusel;
18. palub komisjonil 14. jaanuari 2004. aasta resolutsiooni, 9. märtsi 2005. aasta 

resolutsiooni Lissaboni strateegia vahekokkuvõtte kohta1, 15. märtsi 2006. aasta 
resolutsiooni Euroopa Ülemkogu 2006. aasta kevadise kohtumise panuse kohta seoses 
Lissaboni strateegiaga2 ja käesoleva resolutsiooni alusel esitada ettepanek sobiva 
õigusliku raamistiku kohta;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile.

  
1 ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 164.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0092.
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SELETUSKIRI

Avalike teenuste tähtsus

Juurdepääs kvaliteetsetele avalikele teenustele on keskse tähtsusega poliitiline teema. Näiteks 
head koolid ja haiglad, puhas vesi, turvaline ning usaldusväärne transport ja energia esinevad 
enamikes hea elukvaliteedi määratlustes.

Siiski ei ole avalikud teenused oluliseks osaks mitte ainult üksikute kodanike elukvaliteedis, 
vaid nad mängivad võtmerolli ELi eestvedavas Lissaboni strateegias, mille eesmärgiks on 
tugineda Euroopa sotsiaal- ja majandusmudeli tugevustele, et luua maailma kõige 
dünaamilisem, ühtsem ja säästvam majandus. Head avalikud teenused võivad aidata ületada 
majanduslikku stagnatsiooni, sotsiaalset tõrjutust ja isolatsiooni, tugevdada sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ning parandada Euroopa siseturu toimimist ja selle välist 
konkurentsivõimet.

Kvaliteetsed avalikud teenused – avatud ja läbipaistvad, võrdse juurdepääsuga kõikide jaoks –
on seetõttu Euroopa ühiskonnamudeli oluliseks osaks. Turujõud üksi ei suuda alati vastata 
avalike teenuste dünaamilisele olemusele. Seetõttu on ametivõimud igal tasandil tihedalt 
seotud nimetatud teenuste osutamise, reguleerimise, korraldamise või – erineval määral –
rahastamise või toetamisega. ELi ülesandeks ei ole sekkuda nimetatud teenuste osutamisse –
selle asemel peaks EL raportööri arvates looma enam õiguskindlust, mis võimaldab 
ametivõimudel igal tasandil teha oma tööd, tagades avaliku huvi nimetatud teenuste 
osutamisel. Samuti on ELil mängida roll asjakohaste standardite tagamisel terves Euroopa 
Liidus, muutes head, tõhusad ja kvaliteetsed avalikud teenused Euroopa kodakondsuse 
käegakatsutavaks väljenduseks.

Mis on avalikud teenused? 

Erinevad inimesed mõtlevad avalike teenuste all erinevaid asju. Mõned inimesed peavad 
avalikke teenuseid teenusteks, mida osutab või rahastab avalik sektor. Teiste jaoks on 
võtmekriteeriumiks see, kas neid osutatakse „avalikust huvist lähtuvalt“... ning kõnealuse 
keerulise arutelu käigus on välja pakutud mitmeid teisi määratlusi.

Raportööri arvates on vajalik alustada erinevate avalike teenuste kavade selgitamist ja teha 
vahet üldhuviteenustel, mis on ühelt poolt kaubanduslikud ja mida põhiliselt rahastavad 
kasutajad, mida EÜ asutamisleping liigitab üldist majandushuvi pakkuvaks teenuseks 
kooskõlas EÜ asutamislepingu artikliga 16, ning teiselt poolt teenuste vahel, mis ei ole 
kaubanduslikud ning mida rahastavad peamiselt riiklikud või sotsiaalfondid, mida võib pidada 
üldist majandushuvi mitte pakkuvateks teenusteks, nagu näiteks üldhuviteenused, mis 
täidavad eranditult sotsiaalset funktsiooni või ametivõimude eelisõigusi.

Artikli 16 eesmärgiks on eristada nimetatud teenused, mis võiksid märkimisväärselt mõjutada 
ühtse turu toimimist, kuna nad on kaubandusliku loomuga, mitte-kaubanduslikest teenustest, 
mis ühtse turu toimimist ei mõjuta. Majandushuvi mitte pakkuvaid teenuseid, sealhulgas 
näiteks politsei ja õigusemõistmine, nähakse tervikuna riiklike ja piirkondlike ametiasutuste 
ülesandena, kus ELil ei ole pädevusi. Kahjuks praegune ELi õigus ei anna selgeid suuniseid 
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üldist majandushuvi pakkuvate teenuste, üldhuviteenuste ja teiste teenuste vahel 
vahetegemiseks – mis tähendab, et üksikjuhtumite puhul ei ole selge, kas ja millisel määral 
kohalduvad ELi eeskirjad ühtse turu kohta. Raportöör alustaks seetõttu arutelu antud 
kontekstis võimalike selgituste kohta.

Erinevate riiklike traditsioonide austamine

Terves Euroopas peetakse häid avalikke teenuseid tsiviliseeritud ühiskonna oluliseks osaks. 
Aga riiklikud traditsioonid – mida osutatakse, kuidas ja kelle poolt – on väga erinevad, 
põhjustades vääritimõistmist ja segadust selle kohta, mida täpselt mõeldakse avalike teenuste 
all ning vastumeelsust selle vastu, et isegi püüda arendada ühiseid Euroopa kriteeriume ja 
suuniseid. 

Riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused on seotud sõltumatusega määratleda 
poliitikat nende kodanike jaoks omal moel. Aga tegelikkuses seisavad nad sageli silmitsi 
sekkumisega Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt, kes on hinnanud nende tegevust 
ELi siseturu eeskirjade lähtepunktist – näiteks pidades ristsubsideerimist vastuoluliseks 
riigiabi eeskirjadega; kehtestades karme riigihangete kohustusi; või koheldes avaliku 
teenindamise kohustust takistusena Euroopa ühtse turu jaoks. 

Raportööri arvates ei ole praegusel hetkel tagatud tõhusad kaitsemeetmed kohaliku 
autonoomia jaoks ega õiguskindlus avaliku teenuste osutajatele, ametivõimudele, 
eraettevõtetele ja teenusekasutajatele. 

Enama õiguskindluse arendamise eesmärk peab selgitama olukorda, et tagada kohalik 
autonoomsus ning subsidiaarsuse põhimõte, määratledes suhted – ühelt poolt – ühtse turu 
eeskirjade ja – teiselt poolt – avalike huvide eesmärgi saavutamise vahel nende 
üldhuviteenuste osutamisel, millel on märkimisväärne majanduslik mõõde ja mis võivad 
mõjutada ühtse turu toimimist.

Segadus ja ebamäärasus praegustes õigusaktides

Ehkki kavandatud põhiseaduse leping, kui see ratifitseeritakse, tagaks põhiseaduslikud 
kaitsemeetmed üldhuviteenuste jaoks, üksikasjalikud õigusaktid, mis on kogunenud mitmete 
aastate jooksul, püsib suur praktiline ebamäärasus, kuna leping sätestab ainult kõige 
üldisemad avalike teenuste valitsemise põhimõtted, arvestades, et on olemas üksikasjalikud 
ELi õigusaktide sätted, mis tõlgendavad ja rakendavad ühtse turu sätteid. 

Ei ole selge, millisel määral üldhuviteenused või üldist majandushuvi pakkuvad teenused on 
hõlmatud – näiteks – konkurentsieeskirjades, ühtse turu õigusaktides või eeskirjades, mille 
eesmärgiks on reguleerida subsiidiume või kuulutada välja riigihanked. Õigus areneb – sageli 
ettearvamatute – komisjoni või Euroopa Kohtu keerdkäikude kaudu. Ning erinevate avalike 
teenuste võrgu liberaliseerimine aastate jooksul – nagu näiteks telekommunikatsiooni-, 
postiteenuste, energia- ja raudteevõrgustik – on iga kord põhinenud erinevatel eeskirjadel 
lisaks õiguslikule keerukusele ja õiguskindlusetusele. Veelgi enam, avalike teenuste 
rahastamine ja haldamine Euroopas sõltub pretsedendiõiguse ja kohtuliku tõlgenduse 
ettearvamatust arengust.

Komisjoni hiljutises rohelises ja valges raamatus üldhuviteenuste kohta ja uues teatises üldist 
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huvi pakkuvate sotsiaalteenuste kohta pettusid need, kes lootsid uut, kindlamat õiguslikku 
olukorda avalike teenuste jaoks: komisjoni dokumendid ei anna rohkem õiguskindlust 
kõikides mainitud aspektides. Veelgi enam: teenuste direktiivi ettepanek toob esile uusi 
küsimusi seoses tulevaste tingimustega dünaamiliste avalike teenuste jaoks.

Meetmete võtmine: suurem õiguskindlus avalike teenuste jaoks

Et tagada üldhuviteenused ja kaotada õiguskindlusetus, vajab Euroopa – viivitamata ja 
paralleelselt praegusele tööle laiema teenuste direktiivi nimel – üldist õiguslikku raamistikku 
avalike teenuste jaoks, koostoimet olemasolevate sektorspetsiifiliste ja riiklike sätetega, ning 
rakendamist ühise otsuste langetamise alusel koos Euroopa Parlamendiga.

Uus õiguslik raamistik peab:

§ selgitama vastutuse jaotamist ELi ja liikmesriikide vahel 
§ võtma kasutusele kriteeriumi selgeks vahe tegemiseks üldist majandushuvi pakkuvate 

teenuste ja üldist majandushuvi mitte pakkuvate teenuste vahel, millele kohalduvad 
erinevad õiguslikud sätted

§ talletama kohalike omavalitsuste suveräänsus seoses nende pädevusalasse kuuluvate 
avalike teenuste kavandamise ja haldamisega

§ tagama kodanike õigused kohalikku panusesse, kindlustades, et nende vajadusi, 
nõudeid ja probleeme kontrollitakse viivitamata ja vahetult, ning kaitstes tarbijaid ja 
tsiviilõigusi

§ austama teatud, valdkonnaga seotud õigusaktide vajadust mõnede teenuste jaoks ning 
looma selged suhted selliste õigusaktidega ning teenuste direktiiviga praegu enne 
Euroopa Parlamenti

§ tagama läbipaistvuse, avatuse, solidaarsuse, teenuste kvaliteedi, universaalsuse, võrdse 
juurdepääsu, kodanikuühiskonnaga partnerluse ja tööjõus osaluse põhimõtete 
austamise

§ selgitama avalike teenuste rahastamise ja riigihanke kohustuse haldamise põhimõtteid, 
eelkõige seoses erinevate ja uute osutamise viiside ning juhtimisega dünaamilises 
avalike teenuste sektoris. 

Praegune üldhuviteenuste – kas siis majandushuvi pakkuvate või majandushuvi mitte 
pakkuvate – määratlemine, sõnastamine, organiseerimine ja rahastamine peab jääma 
liikmesriikide ning nende piirkondlike ja kohalike omavalitsuste ülesandeks. Et vastata 
võtmestandarditele ja kriteeriumidele, mis on sätestatud eespool, näeb raportöör ette suurima 
valiku lahendusi teenuste osutamise jaoks kohalikul tasandil, vastates kohalikele vajadustele.


