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7.12.2016 A8-0373/5 

Tarkistus  5 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(7) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 

määriteltävä julkisessa henkilöliikenteessä 

sovellettavien julkisen palvelun 

velvoitteiden eritelmät. Tällaisten 

eritelmien olisi oltava johdonmukaisia 

julkista liikennettä koskevissa 

jäsenvaltioiden toimintapoliittisissa 

asiakirjoissa esitettyjen toimintapoliittisten 

tavoitteiden kanssa. 

(7) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 

määriteltävä julkisessa henkilöliikenteessä 

sovellettavien julkisen palvelun 

velvoitteiden eritelmät. Tällaisten 

eritelmien olisi oltava johdonmukaisia 

julkista liikennettä koskevissa 

jäsenvaltioiden toimintapoliittisissa 

asiakirjoissa esitettyjen toimintapoliittisten 

tavoitteiden kanssa, ja liikennepalveluja 

edellyttävän alueen toimivaltaisten 

viranomaisten olisi hyväksyttävä ne asiaa 

koskevissa liikennesuunnitelmissaan.  

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltiot vastaavat liikennepolitiikkansa suuntaviivoista, mutta toimivalta tarvittavien 

liikennesuunnitelmien julkisen palvelun velvoitteen perustamisesta kuuluu toimivaltaisille 

viranomaisille, joilla on valtuudet tehdä sopimuksia julkisen palvelun rautatiepalveluista. 
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7.12.2016 A8-0373/6 

Tarkistus  6 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(13) Sosiaali- ja työalan vaatimusten 

sisällyttämiseksi asianmukaisesti 

henkilöliikenteen julkisia 

palveluhankintoja koskevien sopimusten 

tekemismenettelyihin julkisen liikenteen 

harjoittajien olisi sopimuksia toteuttaessaan 

noudatettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 

sopimus tehdään, sovellettavia sosiaali- ja 

työlainsäädännön velvoitteita, jotka 

perustuvat kansallisiin ja unionin tason 

lakeihin, asetuksiin ja päätöksiin sekä 

sovellettaviin työehtosopimuksiin, 

edellyttäen, että kyseisissä kansallisissa 

säännöissä ja niiden soveltamisessa 

noudatetaan unionin oikeutta. 

(13) Sosiaali- ja työalan vaatimusten 

sisällyttämiseksi asianmukaisesti 

henkilöliikenteen julkisia 

palveluhankintoja koskevien sopimusten 

tekemismenettelyihin julkisen liikenteen 

harjoittajien olisi sopimuksia toteuttaessaan 

noudatettava siinä jäsenvaltiossa, jossa 

sopimus tehdään, sovellettavia sosiaali- ja 

työlainsäädännön velvoitteita, jotka 

perustuvat kansallisiin ja unionin tason 

lakeihin, asetuksiin ja päätöksiin sekä 

sovellettaviin työehtosopimuksiin. 

Or. en 

Perustelu 

Unionin oikeuden ja asiaa koskevien kansallisten lakien, asetusten, päätösten ja 

työehtosopimusten noudattamisesta soveltuvin osin muistutetaan jo tekstissä: ei ole syytä 

lisätä ehtoja, joita jokainen jäsenvaltio jo muutenkin noudattaa. 



 

AM\1112166FI.docx  PE596.599v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.12.2016 A8-0373/7 

Tarkistus  7 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Neuvoston kanta 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

(14) Kun jäsenvaltio vaatii edellisen 

liikenteenharjoittajan kyseisten palvelujen 

tarjoamiseen aikaisemmin osallistuneen 

henkilöstön siirtoa uudelle valitulle 

julkisen liikenteen harjoittajalle, kyseiselle 

henkilöstölle olisi myönnettävä samat 

oikeudet kuin neuvoston direktiivissä 

2001/23/EY4 tarkoitetun luovutuksen 

tapauksessa. Jäsenvaltioilla olisi oltava 

vapaus hyväksyä tällaisia säännöksiä. 

(14) Kun jäsenvaltio vaatii edellisen 

liikenteenharjoittajan kyseisten palvelujen 

tarjoamiseen aikaisemmin osallistuneen 

henkilöstön siirtoa uudelle valitulle 

julkisen liikenteen harjoittajalle, kyseiselle 

henkilöstölle olisi myönnettävä samat 

oikeudet kuin neuvoston direktiivissä 

2001/23/EY4 tarkoitetun luovutuksen 

tapauksessa. Jäsenvaltioita ei tulisi estää 

turvaamasta muita kuin direktiivissä 

2001/23/EY tarkoitettujen työntekijöiden 

oikeuksien siirtoa koskevia ehtoja ja 

ottamasta siinä yhteydessä tarvittaessa 

huomioon kansallisissa laeissa, 

asetuksissa tai hallinnollisissa 

määräyksissä tai työmarkkinaosapuolten 

välillä tehdyissä työehtosopimuksissa tai 

muissa työmarkkinaosapuolten välisissä 

sopimuksissa vahvistetut työehtoihin 

liittyvät vaatimukset. 

__________________ __________________ 

4 Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 

12 päivänä maaliskuuta 2001, 

työntekijöiden oikeuksien turvaamista 

yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai 

liiketoiminnan osan luovutuksen 

4 Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 

12 päivänä maaliskuuta 2001, 

työntekijöiden oikeuksien turvaamista 

yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai 

liiketoiminnan osan luovutuksen 
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yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden 

lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 82, 

22.3.2001, s. 16). 

yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden 

lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 82, 

22.3.2001, s. 16). 

Or. en 

Perustelu 

Vastaava johdanto-osan kappale on selkeämpi asetuksessa N:o 1370/2007, ja siinä turvataan 

jäsenvaltioiden erioikeudet sosiaalisten normien ja työmarkkinalainsäädännön suhteen. 
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7.12.2016 A8-0373/8 

Tarkistus  8 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Neuvoston kanta 

– 

 

 Hylkäämisehdotus 

 Euroopan parlamentti hylkää neuvoston 

ensimmäisessä käsittelyssä vahvistaman 

kannan. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0373/9 

Tarkistus  9 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Neuvoston kanta 

1 artikla – 4 kohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 1370/2007 

4 artikla – 6 kohta 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

6. Jos toimivaltaiset viranomaiset 

edellyttävät kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti julkisen liikenteen harjoittajilta 

tiettyjen laatuvaatimusten tai sosiaalisten 

vaatimusten noudattamista tai sosiaalisten 

ja laadullisten kriteerien vahvistamista, 

kyseiset vaatimukset ja kriteerit on 

sisällytettävä tarjouskilpailua koskeviin 

asiakirjoihin ja julkisia palveluhankintoja 

koskeviin sopimuksiin. Tällaisiin 

tarjouskilpailua koskeviin asiakirjoihin ja 

julkisia palveluhankintoja koskeviin 

sopimuksiin on tarvittaessa sisällytettävä 

myös tiedot oikeuksista ja velvoitteista, 

jotka liittyvät edellisen 

liikenteenharjoittajan kyseisten palvelujen 

tarjoamiseen aikaisemmin osallistuneen 

henkilöstön siirtoon, noudattaen samalla 

direktiiviä 2001/23/EY."; 

6. Toimivaltaisten viranomaisten on 

vaadittava, että valittu julkisen liikenteen 

harjoittaja tarjoaa henkilöstölle työolot 

sitovien kansallisten, alueellisten tai 

paikallisten sosiaalisten normien 

mukaisesti ja/tai toteuttaa pakollisen 

henkilöstön siirron liikenteenharjoittajan 

vaihtuessa, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta kansallisen lainsäädännön 
ja unionin oikeuden soveltamista, 

työmarkkinaosapuolten välillä tehdyt 

edustavat työehtosopimukset mukaan 

lukien. Kun tällainen siirto tapahtuu, 

edellisen liikenteenharjoittajan kyseisten 

palvelujen tarjoamiseen aikaisemmin 

palkkaamalle henkilöstölle myönnetään 

samat oikeudet, jotka se olisi saanut 

direktiivissä 2001/23/EY tarkoitetun 

luovutuksen perusteella. Kun 

toimivaltaiset viranomaiset edellyttävät 

julkisen liikenteen harjoittajilta tiettyjen 

työehtoihin liittyvien vaatimusten 

noudattamista, tarjousasiakirjoissa ja 

julkisia palveluhankintoja koskevissa 

sopimuksissa on oltava luettelo kyseisestä 

henkilöstöstä ja niissä on avoimesti 
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annettava yksityiskohtaiset tiedot 

henkilöstön sopimusperusteisista 

oikeuksista sekä niistä edellytyksistä, 

joiden mukaisesti työntekijöiden 

katsotaan liittyvän palveluihin. 

Or. en 

Perustelu 

Esitetään uudelleen Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä teksti. 

(P7 TA (2014) 0148) 
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7.12.2016 A8-0373/10 

Tarkistus  10 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

  

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Neuvoston kanta 

1 artikla – 9 kohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1370/2007 

8 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

2 a. Rautateiden julkisten 

henkilöliikennepalvelujen julkista 

palveluhankintaa koskevat sopimukset, 

jotka on tehty ilman tarjouskilpailua muun 

kuin reilun kilpailumenettelyn pohjalta … 

päivän …kuuta … [tämän 

muutosasetuksen st11198/16 

voimaantulopäivästä] ja 2 päivän 

joulukuuta 2019 välisenä aikana, voivat 

jatkua niiden voimassaolon 

päättymispäivään asti. Poiketen siitä, mitä 

4 artiklan 3 kohdassa säädetään, tällaisen 

sopimuksen voimassaoloaika saa olla 

enintään kymmenen vuotta, lukuun 

ottamatta tapauksia, joihin sovelletaan 4 

artiklan 4 kohtaa.”; 

2 a. Rautateiden julkisten 

henkilöliikennepalvelujen julkista 

palveluhankintaa koskevat sopimukset, 

jotka on tehty ilman tarjouskilpailua muun 

kuin reilun kilpailumenettelyn pohjalta … 

päivän …kuuta … [tämän 

muutosasetuksen st11198/16 

voimaantulopäivästä] ja 2 päivän 

joulukuuta 2019 välisenä aikana, voivat 

jatkua niiden voimassaolon 

päättymispäivään asti. 

Or. en 

Perustelu 

Edellä 4 artiklan 3 ja 4 kohdan kaltaiset säädökset on säilytettävä ympäristöystävällisten 

tavoitteiden mukaisesti, sillä nämä säädökset koskevat eri liikennemuotoja yhdistäviä 

sopimuksia, joissa rautateiden ja muiden raideliikennemuotojen osuus on yli 50 prosenttia 

kyseisten palvelujen arvosta. 
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