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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yleishyödyllisistä palveluista
(2006/2101(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle otsikolla "Valkoinen kirja 
yleishyödyllisistä palveluista" (KOM(2004)0374),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: 
Yleishyödylliset sosiaalipalvelut Euroopan unionissa" (KOM(2006)0177),

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 36 artiklan, joka koskee 
mahdollisuutta käyttää yleisen taloudellisen edun mukaisia palveluja,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 2, 5, 16, 73, 86, 87, 88 ja 
295 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan perustuslakia koskevan sopimuksen I-3, I-5 ja III-122 artiklan,

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöksensä yleishyödyllisistä palveluista, erityisesti 
13. marraskuuta 2001 antamansa päätöksen komission tiedonannosta "Yleishyödylliset 
palvelut Euroopassa" KOM(2000)05801 ja 14. tammikuuta 2004 antamansa päätöksen 
yleishyödyllisiä palveluja koskevasta komission vihreästä kirjasta (KOM(2003)0270)2

sekä 22. helmikuuta 2005 antamansa päätöksen valtiontuista julkisten palvelujen 
korvauksena3,

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2006 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla 
(KOM(2004)0002)4,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston Lissabonissa 15. ja 16. maaliskuuta 2000, Nizzassa 
7., 8. ja 9. joulukuuta 2000, Laekenissa 14. ja 15. joulukuuta 2001 sekä Barcelonassa 
15. ja 16. maaliskuuta 2002 pidettyjen kokousten puheenjohtajan päätelmät 
yleishyödyllisistä palveluista,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön yleishyödyllisten 
palvelujen alalla, erityisesti 18. marraskuuta 1999 annetun "Teckal-tuomion"5, 
3. heinäkuuta 2003 annetun "Chronopost-tuomion"6, 24. heinäkuuta 2003 annetun 

  
1 EYVL C 140 E, 13.6.2002, s. 153.
2 EUVL C 92 E, 16.4.2004, s. 294.
3 EUVL C 304 E, 1.12.2005, s. 117.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0061.
5 Oikeusasia C-107/98, Teckal Srl/Comune de Viano ja Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio 

Emilia, Kok. 1999, I-8121.
6 Yhdistetyt asiat C-83/01 P, C-93/01 P ja C-94/01 P, Chronopost ja muut, Kok. 2003, I-6993.
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"Altmark-tuomion"1, 11. tammikuuta 2005 annetun "Hallen kaupungin tuomion"2 sekä 13. 
tammikuuta 2005 annetun tuomion3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkinoiden ja 
kuluttajansuojan valiokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden 
valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A6–0000/2006),

A. ottaa huomioon, että Euroopan yhdentymisen viitekehyksenä on kolme periaatetta 

– solidaarisuus, joka johtaa yhteen ja perustuu sosiaaliseen, taloudelliseen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuteen, 

– yhteistyö, joka mahdollistaa EU-sopimusten ja -ohjelmien ylikansallisten ja 
eurooppalaisten tavoitteiden täytäntöönpanon, sekä

– kilpailu, joka mahdollistaa EU:n sisämarkkinoiden toteuttamisen sosiaalisen 
markkinatalouden sääntöjen perusteella ja jota säännellään kilpailuoikeudella, joka on 
olennainen demokraattinen oikeus ei vain valtiovallan rajoittamiseksi vaan ennen 
kaikkea taloudellisen vallan väärinkäytön rajoittamiseksi ja kuluttajan oikeuksia 
koskevan suojan takaamiseksi,

B. ottaa huomioon, että yleishyödylliset palvelut ovat yksi aloista, joilla kyseisten kolmen 
periaatteen välinen jännitteinen suhde asettaa tällä hetkellä suurimmat paineet ja joilla 
poliittisten ja lainsäädännöllisten toimenpiteiden tarpeellisuus on tuntuvinta, 

C. ottaa huomioon, että tehokkaiden yleishyödyllisten palvelujen saatavuus on kiinteä osa 
kaikkien jäsenvaltioiden ja eurooppalaisen sosiaalimallin talous-, yhteiskunta- ja 
sosiaalijärjestelmiä ja että ne ovat jäsenvaltiosta riippuen hyvin erilaisia ja että 
sisämarkkinoiden onnistunutta toteuttamista koskevan tavoitteen on saatava Euroopan 
unioni edistämään tehokkaiden yleishyödyllisten palvelujen tuomista kaikkien ulottuville,

D. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklan 2 kohdan 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on yksinomaan jäsenvaltioiden ja niiden 
paikallisviranomaisten tehtävä määrittää, mitkä kulloisetkin palvelut ovat yleishyödyllisiä 
palveluja ja miten niitä on sopivinta hallinnoida,

E. katsoo, että oikeusvarmuutta on lisättävä sisämarkkinoiden ja kilpailun sääntöjen 
yhteensovittamiseksi yleishyödyllisten palvelujen asianmukaisen toiminnan kanssa 

  
1 Oikeusasia C-280/00, Altmark Trans GmbH ja Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft 

Altmark GmbH, Kok. 2003, I-7747.
2 Oikeusasia C-26/03, Hallen kaupunki ja RPL Recyclingpark Lochau GmbH/Arbeitsgemeinschaft Thermische 

Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, Kok. 2005, I-1.
3 Oikeusasia C-84/03, komissio/Espanja, Kok. 2005, I-139.
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kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten toimivaltuuksien varmistamiseksi 
yleishyödyllisten palvelujen tarjoamista varten,

F. ottaa huomioon, että yleishyödyllisten palvelujen alakohtaiset EU-direktiivit 
verkostoituneilla toimialoilla ja muilla aloilla, joilla on käynnistetty tai saavutettu 
markkinoiden avautuminen, muodostavat luotettavan kehyksen, joka ei kuitenkaan tarjoa 
riittävää oikeusvarmuutta kaikille yleishyödyllisten palvelujen aloille,

G. katsoo, että monet alakohtaisista aloitteista sisämarkkinoiden avaamiseksi 
yleishyödyllisten palvelujen alalla sekä ehdotukset palveludirektiiviksi1 aiheuttavat 
toisaalta sekaannusta ja toisaalta käsitteellisiä ristiriitoja, jotka taas käynnistävät 
oikeusriitoja ja valitusmenettelyjä, 

H. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 16 artiklassa ja 86 artiklan 
2 kohdassa viitataan yleisen taloudellisen edun mukaisiin palveluihin, muttei anneta niistä 
mitään määritelmää, ettei yleishyödyllisiä palveluita mainita Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksessa lainkaan, vaan komissio esittää ne tiedonannossa, ja että 
palveludirektiivissä yleisen taloudellisen edun mukaiset palvelut poistetaan Euroopan 
parlamentin 16. helmikuuta 2006 antaman lainsäädäntöpäätöslauselman mukaisesti 
perustamissopimuksen 16 artiklan soveltamisalasta ja yleishyödylliset palvelut poistetaan 
palveludirektiivistä kokonaan, mutta että yksiselitteinen rajaaminen ei määritelmän 
puuttuessa ole mahdollista,

I. katsoo, että hallinnon ja kyseisiä palveluja hoitavien taloudellisten toimijoiden 
kumppanuuden eri muotoja on edistettävä entistä voimakkaammin ja se on toteutettava 
säilyttämällä jäsenvaltioiden toimivaltuudet kyseisten palvelujen tarjoamisessa ja 
jakamisessa, jotta tulevaisuudessa saadaan tehokkaampia ja korkealaatuisempia palveluita,

J. katsoo, että korkeaa kuluttajansuojaa koskevan yhteisön tavoitteen olisi oltava tässä 
yhteydessä voimakkaammin esillä, jotta huolehditaan siitä, että yleishyödyllisten 
palvelujen vastaanottajien tiedonsaantia ja valittamista koskevia oikeuksia vahvistetaan, 
heidän taloudelliset etunsa otetaan asiaankuuluvasti huomioon ja heidän vaatimuksensa 
toimivista oikeuskeinoista tunnustetaan, jos kyseisiä oikeuksia loukataan,

1. toteaa, että sen aikaisemmat päätöslauselmat yleishyödyllisistä palveluista, jotka on 
annettu 13. marraskuuta 2001, 14. tammikuuta 2004 ja 22. helmikuuta 2005, pätevät 
edelleen;

2. korostaa, että yleisen taloudellisen edun mukaisille palveluille luodaan eurooppalaiset 
sisämarkkinat ja siten niihin sovelletaan sisämarkkinoita, julkisia hankintamenettelyjä, 
kilpailua ja valtiontukia koskevia EU:n säännöksiä;

3. ehdottaa, että yleishyödyllisistä palveluista on erotettava toisaalta ne palvelut, jotka ovat 
luonteeltaan markkinalähtöisiä, jotka käyttäjät pääsääntöisesti rahoittavat, jotka EY:n 
perustamissopimuksessa määritellään yleisen taloudellisen edun mukaisiksi palveluiksi ja 

  
1 Komission 25. helmikuuta 2004 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista 

sisämarkkinoilla (KOM(2004)0002). Muutettu 4. huhtikuuta 2006 annetulla ehdotuksella (KOM(2006)0160).
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joihin sovelletaan julkisen palvelun velvoitetta tai yleispalveluja koskevia säännöksiä, ja 
toisaalta ne palvelut, jotka eivät ole luonteeltaan markkinalähtöisiä, ennen kaikkea 
palvelut, jotka rahoitetaan pääsääntöisesti julkisin varoin ja jotka määritellään yleisen 
muun kuin taloudellisen edun mukaisiksi palveluiksi;

4. pahoittelee, että tuomioistuin määrää oikeuskäytännöllään ja komissio yksittäistapausten 
tulkinnallaan tämän alan voimassa olevat säännöt;

5. katsoo siksi, että

– paikallisten, alueellisten ja kansallisten viranomaisten, jotta ne voivat kaikkien 
kansalaisten edun mukaisesti tarjota ja taata sopivia palveluita yksiselitteisesti rajatun 
kilpailu- ja sisämarkkinasäännösten puitteissa,

– (julkisten, voittoa tavoittelevien tai tavoittelemattomien) yritysten, jotka tuottavat 
kyseisiä palveluja tai tarjoavat niiden tuottamista, jotta nämä tietävät, millaisia ehtoja 
ja velvollisuuksia viranomaiset voivat määrätä voimassa olevan lainsäädännön 
mukaan yleisen edun mukaisten pakottavien syiden takia, sekä

– kyseisten palvelujen käyttäjien, jotta he voivat varmistua siitä, että tarjousten ehdot, 
kuten saatavuus, laatu, kohtuuhintaisuus jne., ovat asianmukaisia,

etujen mukaisesti on parannettava oikeusvarmuutta oikeudellisella kehyksellä tavoitteena 
yhteisten suunnitelmien ja periaatteiden laatiminen;

6. korostaa, että alan nykyisiä alakohtaisia yhteisöoikeudellisia määräyksiä ei saa 
kyseenalaistaa ja alakohtaisten säännösten tarpeellisuus on otettava huomioon;

7. pyytää komissiota parantamaan sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen oikeusvarmuutta ja 
esittämään vastaavia ehdotuksia;

8. ehdottaa, että jos vastaava viranomainen aikoo määritellä yleisen taloudellisen edun 
mukaisen palvelun tuottamisen, se laatii vastaavan säädöksen, jossa säädetään etukäteen 
selkeästi määritellyistä julkisen palvelun velvoitteesta, joka määrätään palveluntuottajalle;

9. ehdottaa, että jos vastaava viranomainen aikoo rahoittaa yleishyödyllisiä palveluita 
muutoin kuin välittömällä rahoituksella omasta talousarviostaan, sen on päätettävä 
seuraavien rahoitusmuotojen välillä ja otettava huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen määräykset, erityisesti 86 artiklan 2 kohta: erityis- ja 
yksinoikeuksien myöntäminen, julkisen palvelun tuottamisesta maksettava korvaus, 
rahaston käyttäminen julkisten palvelujen tuottamiseen, yhtenäisen tariffijärjestelmän 
luominen;

10. ehdottaa, että jos vastaava viranomainen päättää myöntää korvauksen julkisen palvelun 
tuottamisesta yleishyödyllisen palvelun turvaamiseksi, kyseistä korvausta ei katsota 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan mukaiseksi valtiontueksi, jos 
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– korvausten laskemisen perusta tai kaava on määritelty objektiivisella ja avoimella 
menettelyllä ja

– korvauksen suuruus vastaa kustannusvastaavuuden periaatetta;

11. korostaa tässä yhteydessä vielä kerran, että komission 28. marraskuuta 2005 tekemä 
päätös 2005/842/EY Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan 
soveltamisesta valtiontukiin, jotka myönnetään korvauksena tietyille yleisen taloudellisen 
edun mukaisia palveluja tuottaville yrityksille1, on pantava selkeästi täytäntöön;

12. korostaa, että vastaava viranomainen päättää siitä, ottaako se yleishyödyllisen palvelun 
välittömästi tuotettavakseen vai antaako se tuottamisen ulkoiselle palveluntarjoajalle;

13. katsoo, että yleishyödyllisen palvelun ulkoistettu tuottaminen johtaa siihen, että 
viranomaisen on tuotettava kyseinen palvelu julkisen palveluhankintasopimuksen 
perusteella; katsoo, että tämän periaatteen olisi kuitenkin jätettävä vastaavalle 
viranomaiselle mahdollisuus kiireellisissä tapauksissa, silloin kuin vaikutus 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan on vähäinen tai tiettyjen yleishyödyllisten palvelujen 
erityistapauksissa, antaa julkinen palveluhankintasopimus suoraan ilman tällaista 
menettelyä valitsemalleen tuottajalle; katsoo, että komission olisi tällaisia tapauksia varten 
määriteltävä yhdessä jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa asetuksessa tämä 
poikkeus sekä ehdot ja kriteerit "Altmark-kriteerien" tavoin;

14. vaatii tässä yhteydessä ja yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen tehostamiseksi uusia
tarjoajia ja muotoja hyödyntämällä, että tarvitaan kiireesti enemmän oikeusvarmuutta 
kuntien välisille eri organisaatiomuodoille (kuntien välinen yhteistyö, palvelujen 
tuottaminen itse, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, konsessio), EU:n kilpailu-, 
hankinta- ja tukioikeuden soveltamisalan selkeyttämistä sekä yleisesti ja Euroopan 
laajuisesti voimassa olevia kriteerejä;

15. katsoo, että vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että aloilla, joille se on 
määritellyt säännöksiä julkisen palvelun velvoitteista tai yleispalveluvelvoitteista tai 
erityisiä tavoitteita, sovelletaan kullekin alalle sopivia säännöslajeja ja -välineitä avointen 
sääntöjen perusteella;

16. katsoo edelleen, että sääntelyvälineiden on avoimuuden ja kuluttajansuojan lisäämisen 
takia ainakin mahdollistettava määräysten antaminen seuraavilla aloilla:

– nykyisten verkkojen pääsyehtojen määritteleminen, mikäli pääsy on välttämätön 
palvelujen toimittamisen kannalta

– hinta- ja/tai tariffiehtojen määritteleminen palvelun tuottamiselle

– palvelun tuottajan ja käyttäjän riitatapausten sovinnollisen selvittämisen sääntely 
huolimatta mahdollisuudesta panna vireille muutoksenhaku sekä

  
1 EUVL L 312, 29.11.2005, s. 67.
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– kilpailusta vastaavien viranomaisten kuuleminen ja mahdollinen toimeksianto 
jokaisesta yksityiskohdasta, joka voi johtaa kansallisten ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen sisältämien kilpailusääntöjen rikkomiseen;

17. ehdottaa korkealaatuisten ja tehokkaiden yleishyödyllisten palvelujen tuottamiseksi 
määrittelemään vapaaehtoiselta pohjalta objektiivisia ja avoimia laatunormeja julkisen 
palvelun velvoitteen, yleispalvelujen tai yleishyödyllisen palvelun tuottajalle ja/tai 
toimittajalle annetun erityistavoitteen täyttämisen takaamiseksi; tällaisten laatunormien 
määrittelyssä olisi otettava huomioon seuraavat kohdat:

– palvelun käyttäjän suoja ja turvallisuus

– normin asianmukaisuus ja suhteellisuus suhteessa palvelun tavoitteisiin ja 
kustannuksiin

– normin mahdollisimman laaja levittäminen ja julkaiseminen sekä

– normin noudattamisen kevyt ja tehokas valvonta, joka voitaisiin määritellä peruskirjan 
tai käytännesääntöjen perusteella;

18. pyytää komissiota 14. tammikuuta 2004 antamansa päätöslauselman, 9. maaliskuuta 2005 
Lissabonin strategian väliarvioinnista antamansa päätöslauselman1, 15. maaliskuuta 2006 
Eurooppa-neuvoston kevätkokoukselle Lissabonin strategiasta antamansa 
päätöslauselman2 sekä tämän päätöslauselman perusteella esittämään ehdotuksen 
sopivasta oikeudellisesta kehyksestä;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

  
1 EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 164.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0092.
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PERUSTELUT

Julkisten palvelujen merkitys 

Korkealaatuisten julkisten palvelujen saatavuus on keskeinen poliittinen kysymys. Tasokkaat 
koulut ja sairaalat, puhdas vesi, turvalliset ja luotettavat kuljetus- ja energiaverkostot ovat 
esimerkkejä seikoista, joita yleensä pidetään hyvän elämänlaadun osatekijöinä. 

Julkiset palvelut ovat kuitenkin enemmän kuin olennainen tekijä yksittäisten kansalaisten 
elämänlaatua määritettäessä: julkiset palvelut ovat myös avainasemassa Euroopan unionin 
lippulaivaa, Lissabonin strategiaa toteutettaessa. Lissabonin strategian tavoite on luoda 
Euroopan sosiaalisen ja taloudellisen mallin vahvuuksien pohjalta maailman dynaamisin, 
yhtenäisin ja kestävin talous. Laadukkaiden julkisten palvelujen avulla voidaan torjua 
talouden stagnaatiota, sosiaalista syrjäytymistä ja eristäytymistä, lujittaa sosiaalista ja 
alueellista kuuluvuutta sekä parantaa unionin sisämarkkinoiden toimivuutta ja ulkoista 
kilpailukykyä.

Näin ollen korkealaatuiset julkiset palvelut – jotka toimivat avoimesti ja ovat tasavertaisesti 
kaikkien saatavilla – ovat olennainen osa eurooppalaista yhteiskuntamallia. Markkinavoimat 
eivät aina yksin kykene reagoimaan julkisten palvelujen dynaamisuuteen. Tämän takia 
julkiset viranomaiset ovat kaikilla tasoilla tiiviisti mukana kyseisten palvelujen tuottamisessa, 
sääntelyssä, järjestämisessä sekä – enemmän tai vähemmän – rahoittamisessa ja tukemisessa. 
Euroopan unionin tehtävänä ei ole vaikeuttaa julkisten palvelujen tuottamista. Esittelijän 
mielestä unionin olisi pikemminkin parannettava oikeusvarmuutta, minkä ansiosta julkiset 
viranomaiset voisivat kaikilla tasoilla hoitaa tehtävänsä ja puolustaa yleistä etua julkisten 
palvelujen tuottamisessa. Unionin tehtävä on myös osaltaan varmistaa asiamukaisten 
standardien toteutuminen kaikkialla unionin alueella muodostamalla hyvistä, tehokkaista ja 
korkealaatuisista julkisista palveluista aito unionin kansalaisuuden ilmentymä.

Mitä julkiset palvelut ovat? 

Eri ihmiset tarkoittavat julkisilla palveluilla eri asioita. Joidenkin mukaan julkisilla palveluilla 
tarkoitetaan palveluja, jotka julkinen sektori tuottaa tai rahoittaa. Toisten mukaan puolestaan 
tärkein kriteeri on se, tuotetaanko palvelut "yhteisen edun nimissä". Myös muita määritelmiä 
on esitetty tässä monimutkaisessa keskustelussa.

Esittelijän mielestä julkisten palvelujen erilaisia määritelmiä on selvennettävä erottamalla 
erityyppiset yleishyödylliset palvelut toisistaan. Ensinnäkin voidaan puhua kaupallisista 
yleishyödyllisistä palveluista, jotka käyttäjä yleensä maksaa ja jotka määritellään Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 16 artiklassa sekä Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa 
yleistä taloudellista etua koskeviksi palveluiksi. Toisaalta on ei-kaupallisia yleishyödyllisiä 
palveluja, jotka rahoitetaan pääasiassa julkisista varoista tai sosiaaliturvarahastoista. Näitä 
palveluja voidaan pitää muuta kuin taloudellista etua koskevina yleishyödyllisinä palveluina, 
eli palveluina, jotka liittyvät ainoastaan sosiaalisten tehtävien tai julkisten viranomaisten 
erioikeuksien toteuttamiseen.
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Perustamissopimuksen 16 artiklan ajatuksena on erottaa toisistaan yhtenäismarkkinoiden 
toimintaan mahdollisesti vaikuttavat ja luonteeltaan taloudelliset palvelut sellaisista ei-
taloudellisista palveluista, joilla ei ole vaikutusta yhtenäismarkkinoihin. Ei-taloudellista etua 
koskevien palvelujen, kuten poliisilaitos ja oikeuslaitos, katsotaan kuuluvan kansallisen ja 
alueellisen hallinnon vastuulle, eikä unionilla ole niissä toimivaltaa. Valitettavasti unionin
nykyisessä lainsäädännössä ei määritellä riittävän selkeästi, miten yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut, yleishyödylliset palvelut ja muut palvelut olisi erotettava toisistaan. Tämän 
vuoksi yksittäisissä tapauksissa ei kyetä sanomaan, tulisiko unionin yhtenäismarkkinasääntöjä 
soveltaa, ja jos tulisi, niin missä määrin. Esittelijä haluaisikin käynnistää keskustelun kyseisen 
asian selkeyttämiseksi.

Erilaisten kansallisten perinteiden kunnioittaminen

Laadukkaita julkisia palveluja pidetään kaikkialla unionin alueella olennaisena osana 
sivistynyttä yhteiskuntaa. Kansalliset perinteet – mitä palveluja tuotetaan, miten ja kuka 
palvelut tuottaa – vaihtelevat kuitenkin suuresti. Tämä aiheuttaa väärinkäsityksiä ja 
epäselvyyttä sen suhteen, mitä tarkalleen ottaen tarkoitetaan julkisilla palveluilla, ja saa jopa 
jotkut suhtautumaan vastahakoisesti pyrkimykseen luoda yleiseurooppalaisia kriteerejä ja 
suuntaviivoja. 

Kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset kokevat tärkeänä saada laatia omia 
kansalaisia koskevat politiikkansa itsenäisesti ja omalla tavallaan. Käytännössä Euroopan 
komissio tai Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kuitenkin puuttuvat usein kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten tekemisiin, koska arvioivat näiden tekemisiä 
yhtenäismarkkinasääntöjen perusteella. Esimerkkeinä voidaan mainita ristiinrahoituksen 
pitäminen valtiontukisääntöjen vastaisena, työläiden julkisia hankintoja koskevien 
velvoitteiden määrääminen tai joidenkin julkisia palveluja koskevien velvoitteiden pitäminen 
esteenä unionin yhtenäismarkkinoiden toteutumiselle. 

Esittelijän mukaan tällä hetkellä ei voida tehokkaasti turvata itsenäistä päätöksentekoa 
paikallistasolla eikä taata oikeusvarmuutta julkisten palvelujen tuottajille, julkisille 
viranomaisille, yksityisille yrityksille sekä palvelunkäyttäjille. 

Oikeusvarmuuden parantamisessa on pyrittävä selkeyttämään tilannetta, jotta paikallinen 
itsemääräämisoikeus ja toissijaisuusperiaatteen toteutuminen voidaan taata. Tämä on tehtävä 
määrittelemällä yhtenäismarkkinasääntöjen ja yleistä etua koskevien tavoitteiden välinen 
suhde sellaisten yleishyödyllisten palvelujen tuottamisessa, joilla on selkeä taloudellinen 
ulottuvuus ja jotka voivat vaikuttaa yhtenäismarkkinoiden toimintaan.

Nykyistä lainsäädäntöä vaivaavat epäselvyydet ja epävarmuus

Vaikka perustuslaillinen sopimus – jos se saadaan ratifioitua – antaisikin perustuslailliset 
takuut yleishyödyllisille palveluille, yksityiskohtainen ja useiden vuosien kuluessa 
muotoutunut lainsäädäntö ei luo varmaa perustaa käytännön soveltamiselle, sillä 
sopimuksessa määritellään vain tärkeimmät julkisia palveluja koskevat yleisperiaatteet. 
Sopimuksen yhtenäismarkkinamääräysten tulkitsemista ja täytäntöönpanoa varten puolestaan 
on hyvinkin yksityiskohtainen lainsäädäntörunko. 



PR\612110FI.doc 11/12 PE 372.142v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Ei ole täysin selvää, miten laajalti vaikkapa kilpailulainsäädäntö, yhtenäismarkkinasäädökset 
tai tukien sääntelyä tai julkisten hankintojen tarjouskilpailuja koskevat säännöt kattavat 
yleishyödylliset tai yleistä taloudellista etua koskevat palvelut. Lainsäädäntö kehittyy – usein 
ennalta arvaamattomasti – komission tai yhteisöjen tuomioistuimen kulloistenkin käänteiden 
mukaisesti. Erilaisten julkisten palveluverkostojen, kuten televiestintä, posti, energia ja 
rautatiet, vapauttamisessa on myös vuosien mittaan sovellettu erilaisia säännöksiä, mikä on 
lisännyt lainsäädännön monimutkaisuutta ja epävarmuutta. Julkisten palvelujen rahoittaminen 
ja hallinto unionin alueella riippuu lisäksi oikeuskäytännön sekä oikeudellisten tulkintojen 
ennalta arvaamattomasta kehityksestä. 

Komission hiljattain julkaisemat vihreä ja valkoinen kirja yleishyödyllisistä palveluista sekä 
uusi tiedonanto yleishyödyllisistä sosiaalisista palveluista olivat pettymys niille, jotka olivat 
toivoneet julkisten palvelujen kannalta uutta, varmempaa oikeudellista tilannetta. Komission 
asiakirjat eivät kuitenkaan lisää oikeusvarmuutta minkään edellä mainitun seikan osalta. 
Lisäksi palveludirektiiviä koskevat ehdotukset nostavat esiin uusia kysymyksiä dynaamisten 
julkisten palvelujen tuottamisen tulevaisuudesta.

Toimintakehotus: julkisten palvelujen oikeusvarmuutta parannettava 

Jotta yleishyödylliset palvelut voidaan taata ja oikeudellinen epävarmuus poistaa lopullisesti, 
unionin on luotava julkisia palveluita varten yleinen lainsäädäntöperusta. Tämä on tehtävä 
välittömästi ja rinnakkain laajempaa palveludirektiiviä valmisteltaessa. Lainsäädäntöperusta 
täydentäisi voimassa olevia alakohtaisia ja kansallisia säännöksiä sekä loisi perustan 
yhteiselle päätöksenteolle Euroopan parlamentin kanssa.

Uuden lainsäädäntöperustan tulee

§ selkeyttää Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välistä vastuunjakoa 
§ luoda kriteerit, joiden avulla "yleistä taloudellista etua koskevat" ja "muuta kuin 

taloudellista etua koskevat" palvelut voidaan erottaa toisistaan, jotta niihin voidaan 
soveltaa eri säännöksiä 

§ turvata paikallisviranomaisten itsemääräämisoikeus niiden julkisten palvelujen 
suunnittelussa ja hallinnossa, jotka ovat paikallisviranomaisten vastuulla 

§ taata kansalaisten oikeus antaa palautetta paikallisesti, jotta voidaan varmistaa heidän 
tarpeidensa, vaatimustensa ja ongelmiensa täsmällinen ja välitön käsittely sekä 
suojella heidän kuluttaja- ja kansalaisoikeuksiaan 

§ huomioida tarve säätää erityisiä alakohtaisia säädöksiä joillekin palvelualoille ja luoda 
selkeä suhde tällaisiin säädöksiin sekä parhaillaan parlamentissa käsiteltävänä olevaan 
palveludirektiiviin 

§ taata avoimuutta, yhteisvastuullisuutta, korkealaatuisia palveluja, 
yleismaailmallisuutta, tasavertaista saatavuutta, kansalaisyhteiskunnan ja unionin 
välistä kumppanuutta sekä työntekijöiden osallistumista koskevien periaatteiden 
kunnioittaminen

§ selkeyttää periaatteita, jotka ohjaavat julkisten palvelujen rahoittamista ja julkisia 
palveluhankintoja koskevia velvoitteita erityisesti dynaamisen julkisten palvelujen 
alan erilaisten ja uusien tuottamis- ja hallintomallien suhteen. 
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Yleishyödyllisten – sekä taloudellista etua koskevien että muiden – palvelujen varsinainen 
suunnittelu, muodostaminen, järjestäminen ja rahoittaminen tulee pitää jatkossakin 
jäsenvaltioiden ja niiden alueellisten ja paikallisten viranomaisten tehtävänä. Jotta yllä 
mainittuja standardeja ja kriteerejä voitaisiin noudattaa, esittelijä kannattaa mahdollisimman 
monipuolisia ratkaisuja palvelujen tuottamiseksi paikallisesti. Näin paikalliset tarpeet tulisivat 
täytetyiksi.


