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Tarkistus   1 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, ettei franchisingille ole 

yhteistä eurooppalaista määritelmää, mutta 

tavallisesti siihen kuuluu toisistaan 

oikeudellisesti ja taloudellisesti 

riippumattomien luonnollisten henkilöiden 

tai oikeushenkilöiden kumppanuus, jossa 

yksi osapuoli (franchise-antaja) myöntää 

toiselle osapuolelle (franchise-yrittäjä) 

oikeuden käyttää franchise-malliaan 

tavaroiden ja/tai palvelujen myynnissä sekä 

jakaa taitotietoa ja jossa sekä franchise-

antajan että -yrittäjän tarkoituksena on 

tuottaa yritystoiminnan tuloja; 

A. toteaa, ettei franchisingille ole 

yhteistä eurooppalaista määritelmää ja 

franchisingsopimuksissa on yritysten 

välisiä eroja, mutta tavallisesti franchising 

sisältää erityisiä yhteisiä 

peruselementtejä, nimittäin toisistaan 

oikeudellisesti ja taloudellisesti 

riippumattomien luonnollisten henkilöiden 

tai oikeushenkilöiden kumppanuuden, 

jossa yksi osapuoli (franchise-antaja) 

myöntää toiselle osapuolelle (franchise-

yrittäjä) oikeuden käyttää franchise-

malliaan tavaroiden ja/tai palvelujen 

myynnissä sekä jakaa taitotietoa, sekä 

franchise-antajan franchise-yrittäjälle 

tarjoaman kaupallisen ja teknisen avun 

sopimuksen voimassaoloaikana; toteaa, 

että sekä franchise-antajan että -yrittäjän 

tarkoituksena on tuottaa yritystoiminnan 

tuloja; 

Or. en 

 

Tarkistus   2 

Andreas Schwab, Jiří Pospíšil 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, ettei franchisingille ole 

yhteistä eurooppalaista määritelmää, mutta 

tavallisesti siihen kuuluu toisistaan 

oikeudellisesti ja taloudellisesti 

A. toteaa, että franchisingsopimusten 

eroavaisuuksien vuoksi franchisingille ei 

ole yhteistä eurooppalaista määritelmää, 

mutta yksi franchisingsopimusten 
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riippumattomien luonnollisten henkilöiden 

tai oikeushenkilöiden kumppanuus, jossa 

yksi osapuoli (franchise-antaja) myöntää 

toiselle osapuolelle (franchise-yrittäjä) 

oikeuden käyttää franchise-malliaan 

tavaroiden ja/tai palvelujen myynnissä sekä 

jakaa taitotietoa ja jossa sekä franchise-

antajan että -yrittäjän tarkoituksena on 

tuottaa yritystoiminnan tuloja;  

keskeinen ominaispiirre on toisistaan 

oikeudellisesti ja taloudellisesti 

riippumattomien luonnollisten henkilöiden 

tai oikeushenkilöiden kumppanuus, jossa 

yksi osapuoli (franchise-antaja) myöntää 

toiselle osapuolelle (franchise-yrittäjä) 

oikeuden käyttää franchise-malliaan 

tavaroiden ja/tai palvelujen myynnissä sekä 

jakaa taitotietoa ja jossa sekä franchise-

antajan että -yrittäjän tarkoituksena on 

tuottaa yritystoiminnan tuloja; 

Or. de 

 

Tarkistus   3 

Edward Czesak 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, ettei franchisingille ole 

yhteistä eurooppalaista määritelmää, mutta 

tavallisesti siihen kuuluu toisistaan 

oikeudellisesti ja taloudellisesti 

riippumattomien luonnollisten 

henkilöiden tai oikeushenkilöiden 

kumppanuus, jossa yksi osapuoli 

(franchise-antaja) myöntää toiselle 

osapuolelle (franchise-yrittäjä) oikeuden 

käyttää franchise-malliaan tavaroiden 

ja/tai palvelujen myynnissä sekä jakaa 

taitotietoa ja jossa sekä franchise-antajan 

että -yrittäjän tarkoituksena on tuottaa 

yritystoiminnan tuloja; 

A. toteaa, ettei franchisingille ole 

yhteistä eurooppalaista määritelmää, mutta 

yleisesti sitä pidetään tavaroiden ja 

palvelujen myynnin alan liiketoiminnan 

mallina, joka perustuu siihen, että 

franchise-yrittäjä saa franchise-antajalta 

oikeuden myydä omissa nimissään 

määrättyjä franchise-antajan 

markkinointiohjelman piirissä olevia 

tavaroita ja palveluja käyttäen hyväkseen 

franchise-antajan nimeä, tavaramerkkiä 

ja taitotietoa; 

Or. pl 

 

Tarkistus   4 

Mylène Troszczynski 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että 11. joulukuuta 2013 

antamassaan päätöslauselmassa 

parlamentti piti franchisingia myönteisenä 

liiketoimintamallina, joka tukee uusia 

yrityksiä ja pienyrittäjyyttä, mutta 

huomautti, että tietyissä tapauksissa 

sopimusehdot ovat kohtuuttomat, ja 

kehotti tekemään avoimia ja 

oikeudenmukaisia sopimuksia; lisäksi se 

kiinnitti komission ja jäsenvaltioiden 

huomiota erityisesti sellaisten franchise-

yrittäjien ongelmiin, jotka haluavat myydä 

yrityksensä tai muuttaa 

liiketoimintamalliaan ja kuitenkin jatkaa 

toimintaansa samalla alalla, sekä pyysi, 

että komissio tarkastelee 

franchisingjärjestelmien 

jälleenmyyntihinnan 

määräämismekanismien kieltämistä ja 

pitkäaikaisten kilpailulausekkeiden, osto-

optioiden ja useiden samanaikaisten 

franchisingsopimusten kieltämisen 

vaikutuksia ja harkitsee tässä yhteydessä 

uudelleen nykyistä poikkeusta 

kilpailusäännöistä, joka koskee 

sopimusosapuolia, joiden markkinaosuus 

on alle 30 prosenttia; 

B. pitää franchisingia myönteisenä 

liiketoimintamallina, joka tukee uusia 

yrityksiä ja pienyrittäjyyttä sekä kasvua ja 

työllisyyttä jäsenvaltioissa; ottaa 

huomioon, että franchise-yrittäjän ja 

franchise-antajan välillä on keskinäiseen 

luottamukseen perustuva suhde, joka on 

tiukasti kummankin osapuolen etujen 

mukainen; 

Or. fr 

 

Tarkistus   5 

Philippe Juvin 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että 11. joulukuuta 2013 

antamassaan päätöslauselmassa parlamentti 

piti franchisingia myönteisenä 

liiketoimintamallina, joka tukee uusia 

yrityksiä ja pienyrittäjyyttä, mutta 

B. toteaa, että 11. joulukuuta 2013 

antamassaan päätöslauselmassa parlamentti 

piti franchisingia myönteisenä 

liiketoimintamallina, joka tukee uusia 

yrityksiä ja pienyrittäjyyttä, mutta 
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huomautti, että tietyissä tapauksissa 

sopimusehdot ovat kohtuuttomat, ja kehotti 

tekemään avoimia ja oikeudenmukaisia 

sopimuksia; lisäksi se kiinnitti komission ja 

jäsenvaltioiden huomiota erityisesti 

sellaisten franchise-yrittäjien ongelmiin, 

jotka haluavat myydä yrityksensä tai 

muuttaa liiketoimintamalliaan ja kuitenkin 

jatkaa toimintaansa samalla alalla, sekä 

pyysi, että komissio tarkastelee 

franchisingjärjestelmien 

jälleenmyyntihinnan 

määräämismekanismien kieltämistä ja 

pitkäaikaisten kilpailulausekkeiden, osto-

optioiden ja useiden samanaikaisten 

franchisingsopimusten kieltämisen 

vaikutuksia ja harkitsee tässä yhteydessä 

uudelleen nykyistä poikkeusta 

kilpailusäännöistä, joka koskee 

sopimusosapuolia, joiden markkinaosuus 

on alle 30 prosenttia; 

huomautti, että tietyissä tapauksissa 

sopimusehdot ovat kohtuuttomat, ja kehotti 

tekemään avoimia ja oikeudenmukaisia 

sopimuksia; lisäksi se kiinnitti komission ja 

jäsenvaltioiden huomiota erityisesti 

sellaisten franchise-yrittäjien ongelmiin, 

jotka haluavat myydä yrityksensä tai 

muuttaa liiketoimintamalliaan ja kuitenkin 

jatkaa toimintaansa samalla alalla, sekä 

pyysi, että komissio tarkastelee 

franchisingjärjestelmien 

jälleenmyyntihinnan 

määräämismekanismien kieltämistä ja 

pitkäaikaisten kilpailulausekkeiden, osto-

optioiden ja useiden samanaikaisten 

franchisingsopimusten kieltämisen 

vaikutuksia; 

Or. fr 

 

Tarkistus   6 

Marc Tarabella, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että 11. joulukuuta 2013 

antamassaan päätöslauselmassa parlamentti 

piti franchisingia myönteisenä 

liiketoimintamallina, joka tukee uusia 

yrityksiä ja pienyrittäjyyttä, mutta 

huomautti, että tietyissä tapauksissa 

sopimusehdot ovat kohtuuttomat, ja kehotti 

tekemään avoimia ja oikeudenmukaisia 

sopimuksia; lisäksi se kiinnitti komission ja 

jäsenvaltioiden huomiota erityisesti 

sellaisten franchise-yrittäjien ongelmiin, 

jotka haluavat myydä yrityksensä tai 

muuttaa liiketoimintamalliaan ja kuitenkin 

jatkaa toimintaansa samalla alalla, sekä 

B. toteaa, että 11. joulukuuta 2013 

antamassaan päätöslauselmassa parlamentti 

piti franchisingia myönteisenä 

liiketoimintamallina, joka tukee uusia 

yrityksiä ja pienyrittäjyyttä, mutta 

huomautti, että tietyissä tapauksissa 

sopimusehdot ovat kohtuuttomat, ja kehotti 

tekemään avoimia ja oikeudenmukaisia 

sopimuksia; lisäksi se kiinnitti komission ja 

jäsenvaltioiden huomiota erityisesti 

sellaisten franchise-yrittäjien ongelmiin, 

jotka haluavat myydä yrityksensä tai 

muuttaa liiketoimintamalliaan ja kuitenkin 

jatkaa toimintaansa samalla alalla, sekä 
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pyysi, että komissio tarkastelee 

franchisingjärjestelmien 

jälleenmyyntihinnan 

määräämismekanismien kieltämistä ja 

pitkäaikaisten kilpailulausekkeiden, osto-

optioiden ja useiden samanaikaisten 

franchisingsopimusten kieltämisen 

vaikutuksia ja harkitsee tässä yhteydessä 

uudelleen nykyistä poikkeusta 

kilpailusäännöistä, joka koskee 

sopimusosapuolia, joiden markkinaosuus 

on alle 30 prosenttia; 

pyysi, että komissio tarkastelee 

franchisingjärjestelmien 

jälleenmyyntihinnan 

määräämismekanismien kieltämistä ja 

pitkäaikaisten kilpailulausekkeiden, osto-

optioiden ja useiden samanaikaisten 

franchisingsopimusten kieltämisen 

vaikutuksia ja harkitsee tässä yhteydessä 

uudelleen nykyistä poikkeusta 

kilpailusäännöistä, joka koskee 

sopimusosapuolia, joiden markkinaosuus 

on alle 30 prosenttia; toteaa, ettei tähän 

pyyntöön ole kuitenkaan vastattu; 

Or. en 

 

Tarkistus   7 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että 11. joulukuuta 2013 

antamassaan päätöslauselmassa parlamentti 

piti franchisingia myönteisenä 

liiketoimintamallina, joka tukee uusia 

yrityksiä ja pienyrittäjyyttä, mutta 

huomautti, että tietyissä tapauksissa 

sopimusehdot ovat kohtuuttomat, ja kehotti 

tekemään avoimia ja oikeudenmukaisia 

sopimuksia; lisäksi se kiinnitti komission 

ja jäsenvaltioiden huomiota erityisesti 

sellaisten franchise-yrittäjien ongelmiin, 

jotka haluavat myydä yrityksensä tai 

muuttaa liiketoimintamalliaan ja kuitenkin 

jatkaa toimintaansa samalla alalla, sekä 

pyysi, että komissio tarkastelee 

franchisingjärjestelmien 

jälleenmyyntihinnan 

määräämismekanismien kieltämistä ja 

pitkäaikaisten kilpailulausekkeiden, osto-

optioiden ja useiden samanaikaisten 

franchisingsopimusten kieltämisen 

vaikutuksia ja harkitsee tässä yhteydessä 

B. toteaa, että 11. joulukuuta 2013 

antamassaan päätöslauselmassa parlamentti 

piti franchisingia myönteisenä 

liiketoimintamallina, joka tukee uusia 

yrityksiä ja pienyrittäjyyttä, mutta 

huomautti, että tietyissä tapauksissa 

sopimusehdot ovat kohtuuttomat, ja kehotti 

laatimaan avoimia ja oikeudenmukaisia 

sopimusehtoja; lisäksi se kiinnitti 

komission ja jäsenvaltioiden huomiota 

erityisesti sellaisten franchise-yrittäjien 

ongelmiin, jotka haluavat myydä 

yrityksensä tai muuttaa 

liiketoimintamalliaan ja kuitenkin jatkaa 

toimintaansa samalla alalla, sekä pyysi, että 

komissio tarkastelee 

franchisingjärjestelmien 

jälleenmyyntihinnan 

määräämismekanismien kieltämistä ja 

pitkäaikaisten kilpailulausekkeiden, osto-

optioiden ja useiden samanaikaisten 

franchisingsopimusten kieltämisen 
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uudelleen nykyistä poikkeusta 

kilpailusäännöistä, joka koskee 

sopimusosapuolia, joiden markkinaosuus 

on alle 30 prosenttia; 

vaikutuksia ja harkitsee tässä yhteydessä 

uudelleen nykyistä poikkeusta 

kilpailusäännöistä, joka koskee 

sopimusosapuolia, joiden markkinaosuus 

on alle 30 prosenttia; 

Or. en 

 

Tarkistus   8 

Mylène Troszczynski 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B a. toteaa, että euroalueen 

epäedullinen tilanne ja epärehellisen 

kilpailun kehittyminen sisämarkkinoilla 

saavat aikaan pitkäaikaista markkinoiden 

epävakautta, joka torjuu investointeja ja 

on este pitkäaikaisten yhteistyösuhteiden 

syntymiselle; 

Or. fr 

 

Tarkistus   9 

Mylène Troszczynski 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. toteaa, että franchisingilla on 

mahdollisuudet toimia 

liiketoimintamallina, joka kykenee 

edistämään vähittäiskauppa-alan 

sisämarkkinoiden valmiiksi saamista, 

mutta tällä hetkellä sen mahdollisuuksia 

hyödynnetään EU:ssa heikosti ja sen 

osuus BKT:sta on vain 1,89 prosenttia, 

kun sitä vastoin Yhdysvalloissa vastaava 

osuus on 5,95 prosenttia ja Australiassa 

C. toteaa, että franchising on 

liiketoimintamalli, joka kykenee 

edistämään vähittäiskauppa-alan kasvua, 

mutta sen mahdollisuuksia ei vielä 

hyödynnetä; 
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10,83 prosenttia, ja 83,5 prosenttia 

franchise-toiminnan liikevaihdosta 

keskittyy vain seitsemään jäsenvaltioon; 

Or. fr 

 

Tarkistus   10 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Maria Grapini, 

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. toteaa, että franchisingilla on 

mahdollisuudet toimia 

liiketoimintamallina, joka kykenee 

edistämään vähittäiskauppa-alan 

sisämarkkinoiden valmiiksi saamista, 

mutta tällä hetkellä sen mahdollisuuksia 

hyödynnetään EU:ssa heikosti ja sen osuus 

BKT:sta on vain 1,89 prosenttia, kun sitä 

vastoin Yhdysvalloissa vastaava osuus on 

5,95 prosenttia ja Australiassa 

10,83 prosenttia, ja 83,5 prosenttia 

franchise-toiminnan liikevaihdosta 

keskittyy vain seitsemään jäsenvaltioon; 

C. toteaa, että franchisingilla on täydet 

mahdollisuudet toimia 

liiketoimintamallina, joka kykenee 

edistämään vähittäiskauppa-alan 

sisämarkkinoiden valmiiksi saamista, 

koska se voi olla sopiva tapa perustaa 

yritys franchise-antajan ja franchise-

yrittäjän yhteisellä investoinnilla, mutta 

tällä hetkellä sen mahdollisuuksia 

hyödynnetään EU:ssa heikosti ja sen osuus 

BKT:sta on vain 1,89 prosenttia, kun sitä 

vastoin Yhdysvalloissa vastaava osuus on 

5,95 prosenttia ja Australiassa 

10,83 prosenttia, ja 83,5 prosenttia 

franchise-toiminnan liikevaihdosta 

keskittyy vain seitsemään jäsenvaltioon; 

Or. en 

 

Tarkistus   11 

Igor Šoltes 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. toteaa, että franchisingilla on 

mahdollisuudet toimia 

C. toteaa, että franchisingilla on 

mahdollisuudet toimia 
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liiketoimintamallina, joka kykenee 

edistämään vähittäiskauppa-alan 

sisämarkkinoiden valmiiksi saamista, 

mutta tällä hetkellä sen mahdollisuuksia 

hyödynnetään EU:ssa heikosti ja sen osuus 

BKT:sta on vain 1,89 prosenttia, kun sitä 

vastoin Yhdysvalloissa vastaava osuus on 

5,95 prosenttia ja Australiassa 

10,83 prosenttia, ja 83,5 prosenttia 

franchise-toiminnan liikevaihdosta 

keskittyy vain seitsemään jäsenvaltioon; 

liiketoimintamallina, joka kykenee 

edistämään vähittäiskauppa-alan 

sisämarkkinoiden valmiiksi saamista, 

mutta tällä hetkellä sen mahdollisuuksia 

hyödynnetään EU:ssa heikosti ja sen osuus 

BKT:sta on vain 1,89 prosenttia, kun sitä 

vastoin Yhdysvalloissa vastaava osuus on 

5,95 prosenttia ja Australiassa 

10,83 prosenttia, ja 83,5 prosenttia 

franchise-toiminnan liikevaihdosta 

keskittyy vain seitsemään jäsenvaltioon; 

toteaa, että tämän vuoksi on tärkeää 

kannustaa tämän liiketoimintamallin 

leviämistä koko EU:ssa; 

Or. en 

 

Tarkistus   12 

Philippe Juvin 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. toteaa, että franchisingilla on 

mahdollisuudet toimia 

liiketoimintamallina, joka kykenee 

edistämään vähittäiskauppa-alan 

sisämarkkinoiden valmiiksi saamista, 

mutta tällä hetkellä sen mahdollisuuksia 

hyödynnetään EU:ssa heikosti ja sen osuus 

BKT:sta on vain 1,89 prosenttia, kun sitä 

vastoin Yhdysvalloissa vastaava osuus on 

5,95 prosenttia ja Australiassa 

10,83 prosenttia, ja 83,5 prosenttia 

franchise-toiminnan liikevaihdosta 

keskittyy vain seitsemään jäsenvaltioon; 

C. toteaa, että franchisingilla on 

mahdollisuudet toimia 

liiketoimintamallina, joka kykenee 

edistämään vähittäiskauppa-alan 

sisämarkkinoiden valmiiksi saamista, 

mutta pitää valitettavana, että tällä 

hetkellä sen mahdollisuuksia hyödynnetään 

EU:ssa heikosti ja sen osuus BKT:sta on 

vain 1,89 prosenttia, kun sitä vastoin 

Yhdysvalloissa vastaava osuus on 

5,95 prosenttia ja Australiassa 

10,83 prosenttia, ja 83,5 prosenttia 

franchise-toiminnan liikevaihdosta 

keskittyy vain seitsemään jäsenvaltioon; 

Or. fr 

 

Tarkistus   13 
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Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, Maria Grapini, 

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että nykyinen franchisingin 

käyttöä liiketoimintamallina koskeva 

lainsäädäntö on hyvin erilaista eri 

jäsenvaltioissa ja että franchise-yrittäjät 

saattavat kieltäytyä liittymästä 

rajatylittäviin franchisingverkostoihin, 

koska he eivät tunne muita 

oikeusjärjestelmiä eikä heitä ehkä suojella 

hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä; 

D. toteaa, että frachisingilla on 

merkittävä rajatylittävä ulottuvuus ja sillä 

on tärkeä rooli sisämarkkinoiden 

toimivuuden kannalta, mutta nykyinen 

franchisingin käyttöä liiketoimintamallina 

koskeva lainsäädäntö on hyvin erilaista eri 

jäsenvaltioissa ja että franchise-yrittäjät 

saattavat kieltäytyä liittymästä 

rajatylittäviin franchisingverkostoihin, 

koska he eivät tunne muita 

oikeusjärjestelmiä eikä heitä ehkä suojella 

hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä; 

ottaa huomioon, että toisaalta tämä voi 

vaikuttaa koko EU:n talouselämään sekä 

loppukuluttajiin rajoittamalla heidän 

valinnanvapauttaan; 

Or. en 

 

Tarkistus   14 

Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että nykyinen franchisingin 

käyttöä liiketoimintamallina koskeva 

lainsäädäntö on hyvin erilaista eri 

jäsenvaltioissa ja että franchise-yrittäjät 

saattavat kieltäytyä liittymästä 

rajatylittäviin franchisingverkostoihin, 

koska he eivät tunne muita 

oikeusjärjestelmiä eikä heitä ehkä suojella 

hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä; 

D. toteaa, että nykyinen franchisingin 

käyttöä liiketoimintamallina koskeva 

lainsäädäntö on hyvin erilaista eri 

jäsenvaltioissa ja että franchise-yrittäjät 

saattavat kieltäytyä liittymästä 

rajatylittäviin franchisingverkostoihin, 

koska he eivät tunne muita 

oikeusjärjestelmiä eikä heitä ehkä suojella 

hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä; 

pitää sen vuoksi valitettavana 

franchisingin heikkoa kehitystä, koska se 
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vaikuttaa kielteisesti kasvuun, 

työpaikkojen luomiseen, veropohjan 

laajentumiseen, pk-yritysten ja 

yrittäjyyden kehittymiseen sekä uusien 

kykyjen ja taitojen hankkimiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus   15 

Mylène Troszczynski 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että nykyinen franchisingin 

käyttöä liiketoimintamallina koskeva 

lainsäädäntö on hyvin erilaista eri 

jäsenvaltioissa ja että franchise-yrittäjät 

saattavat kieltäytyä liittymästä 

rajatylittäviin franchisingverkostoihin, 

koska he eivät tunne muita 

oikeusjärjestelmiä eikä heitä ehkä 

suojella hyvän kauppatavan vastaisilta 

käytännöiltä; 

D. toteaa, että nykyinen franchisingin 

käyttöä liiketoimintamallina koskeva 

lainsäädäntö on ymmärrettävästi erilaista 

eri jäsenvaltioissa ja että franchise-yrittäjät 

saattavat kieltäytyä liittymästä 

rajatylittäviin franchisingverkostoihin; 

Or. fr 

 

Tarkistus   16 

Igor Šoltes 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että nykyinen franchisingin 

käyttöä liiketoimintamallina koskeva 

lainsäädäntö on hyvin erilaista eri 

jäsenvaltioissa ja että franchise-yrittäjät 

saattavat kieltäytyä liittymästä 

rajatylittäviin franchisingverkostoihin, 

koska he eivät tunne muita 

D. toteaa, että nykyinen franchisingin 

käyttöä liiketoimintamallina koskeva 

lainsäädäntö on hyvin erilaista eri 

jäsenvaltioissa ja että franchise-yrittäjät 

saattavat kieltäytyä liittymästä 

rajatylittäviin franchisingverkostoihin, 

koska he eivät tunne muita 
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oikeusjärjestelmiä eikä heitä ehkä suojella 

hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä; 

oikeusjärjestelmiä eikä heitä ehkä suojella 

hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä, 

minkä vuoksi olisi harkittava mahdollista 

EU:n sääntelykehystä; 

Or. en 

 

Tarkistus   17 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että nykyinen franchisingin 

käyttöä liiketoimintamallina koskeva 

lainsäädäntö on hyvin erilaista eri 

jäsenvaltioissa ja että franchise-yrittäjät 

saattavat kieltäytyä liittymästä 

rajatylittäviin franchisingverkostoihin, 

koska he eivät tunne muita 

oikeusjärjestelmiä eikä heitä ehkä 

suojella hyvän kauppatavan vastaisilta 

käytännöiltä; 

D. toteaa, että nykyisten EU:n 

säännösten täytäntöönpanossa ja tavassa, 

jolla kansallisia säännöksiä sovelletaan 

franchisingin käyttöön 

liiketoimintamallina, on suuria eroja 

jäsenvaltioiden välillä, ja tästä johtuva 

yhtenäisten sääntöjen puuttuminen luo 

teknisiä esteitä, jotka saattavat saada sekä 

franchise-antajat että franchise-yrittäjät 

luopumaan toimintansa laajentamisesta 

muihin maihin; 

Or. en 

 

Tarkistus   18 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. ottaa huomioon, että EU:n 

itsesääntely-ympäristö on heikko, koska 

kansalliset franchising-yhdistykset eivät 

ole valvoneet asianmukaisella tavalla 

eurooppalaisten eettisten sääntöjen 

noudattamista ja koska näiden yhdistysten 

edustavuus on heikko; 
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Or. en 

 

Tarkistus   19 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. ottaa huomioon, että 

franchisingissa yhdistyvät tavaroiden 

jakelun lisäämisen ja yhtenäisen 

verkoston luomisen edut; 

Or. en 

 

Tarkistus   20 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D b. ottaa huomioon, että franchising 

on ollut menestyksekäs liiketoimintamalli, 

joka on mahdollistanut sekä franchise-

antajalle että franchise-yrittäjälle pääsyn 

uusille markkinoille vähäisillä 

investoinneilla sekä suuremmat 

onnistumisen mahdollisuudet; 

Or. en 

 

Tarkistus   21 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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E. toteaa, että ”kovan” ja ”pehmeän” 

franchisingin välillä on eroja riippuen 

franchisingsopimuksen ehdoista ja myös 

että sellaisilla malleilla kuin ”itsenäisten 

vähittäiskauppiaiden ryhmät” on 

erityispiirteitä ja ainoastaan franchisingia 

koskevien sääntöjen pitäisi vaikuttaa 

niihin, jos ne täyttävät franchisingin 

määritelmän; 

E. toteaa, että ”kovan” ja ”pehmeän” 

franchisingin välillä on eroja riippuen 

franchisingsopimuksen ehdoista ja myös 

että sellaisilla vaihtoehtoisilla 

liiketoimintamalleilla kuin ”itsenäisten 

vähittäiskauppiaiden ryhmät” on 

erityispiirteitä ja ainoastaan franchisingia 

koskevien sääntöjen pitäisi vaikuttaa 

niihin, jos ne täyttävät franchisingin 

määritelmän; 

Or. en 

 

Tarkistus   22 

Mylène Troszczynski 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. toteaa, että vähittäisalan 

franchise-toimintaa koskevat tiedot ovat 

puutteellisia, koska asianomaisia tietoja ei 

kirjata tai niitä esiintyy usein vain 

franchisingsopimukseen liitetyissä 

saatekirjeissä, jotka ovat luottamuksellisia 

eivätkä siis julkisia, eikä EU:n tasolla ole 

järjestelmää tietojen keräämiseksi 

mahdollisista kohtuuttomista 

sopimusehdoista tai sopimusten 

epäoikeudenmukaisesta 

täytäntöönpanosta; 

Poistetaan. 

Or. fr 

 

Tarkistus   23 

Igor Šoltes 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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F. toteaa, että vähittäisalan franchise-

toimintaa koskevat tiedot ovat puutteellisia, 

koska asianomaisia tietoja ei kirjata tai 

niitä esiintyy usein vain 

franchisingsopimukseen liitetyissä 

saatekirjeissä, jotka ovat luottamuksellisia 

eivätkä siis julkisia, eikä EU:n tasolla ole 

järjestelmää tietojen keräämiseksi 

mahdollisista kohtuuttomista 

sopimusehdoista tai sopimusten 

epäoikeudenmukaisesta täytäntöönpanosta; 

F. toteaa, että vähittäisalan franchise-

toimintaa koskevat tiedot ovat puutteellisia, 

koska asianomaisia tietoja ei kirjata tai 

niitä esiintyy usein vain 

franchisingsopimukseen liitetyissä 

saatekirjeissä, jotka ovat luottamuksellisia 

eivätkä siis julkisia, eikä EU:n tasolla ole 

järjestelmää tietojen keräämiseksi 

mahdollisista kohtuuttomista 

sopimusehdoista tai sopimusten 

epäoikeudenmukaisesta täytäntöönpanosta; 

toteaa, että tämän vuoksi tarvitaan 

foorumia, jossa nämä tärkeät tiedot ovat 

saatavilla, jotta sekä franchise-antajille 

että franchise-yrittäjille voidaan antaa 

enemmän tietoa heidän 

velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan; 

Or. en 

 

Tarkistus   24 

Daniel Dalton 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. toteaa, että vähittäisalan franchise-

toimintaa koskevat tiedot ovat puutteellisia, 

koska asianomaisia tietoja ei kirjata tai 

niitä esiintyy usein vain 

franchisingsopimukseen liitetyissä 

saatekirjeissä, jotka ovat luottamuksellisia 

eivätkä siis julkisia, eikä EU:n tasolla ole 

järjestelmää tietojen keräämiseksi 

mahdollisista kohtuuttomista 

sopimusehdoista tai sopimusten 

epäoikeudenmukaisesta täytäntöönpanosta; 

F. toteaa, että kaikkien alojen 

franchise-toimintaa koskevat tiedot ovat 

puutteellisia, koska asianomaisia tietoja ei 

kirjata tai niitä esiintyy usein vain 

franchisingsopimukseen liitetyissä 

saatekirjeissä, jotka ovat luottamuksellisia 

eivätkä siis julkisia, eikä EU:n tasolla ole 

järjestelmää tietojen keräämiseksi 

mahdollisista kohtuuttomista 

sopimusehdoista tai sopimusten 

epäoikeudenmukaisesta täytäntöönpanosta; 

Or. en 

 

Tarkistus   25 

Igor Šoltes 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. toteaa, että digitaalisten 

sisämarkkinoiden toteuttamisen yhteydessä 

olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 

franchise-antajien ja -yrittäjien välille 

syntyneisiin verkkokauppaa ja 

kuluttajatietojen jakamista koskeviin 

jännitteisiin, sillä nykyisiin 

franchisingsopimuksiin ei sisälly 

määräyksiä näistä asioista ja ne aiheuttavat 

siksi tarpeetonta epävarmuutta ja 

konflikteja; 

G. toteaa, että digitaalisten 

sisämarkkinoiden toteuttamisen yhteydessä 

olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 

franchise-antajien ja -yrittäjien välille 

syntyneisiin verkkokauppaa ja 

kuluttajatietojen jakamista koskeviin 

jännitteisiin, sillä nykyisiin 

franchisingsopimuksiin ei sisälly 

määräyksiä näistä asioista ja ne aiheuttavat 

siksi tarpeetonta epävarmuutta ja 

konflikteja; toteaa, että verkkokauppa 

laajenee ja kuluttajat käyttävät sitä yhä 

enemmän, minkä vuoksi se olisi otettava 

paremmin huomioon 

franchisingsopimuksissa; 

Or. en 

 

Tarkistus   26 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. toteaa, että digitaalisten 

sisämarkkinoiden toteuttamisen yhteydessä 

olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 

franchise-antajien ja -yrittäjien välille 

syntyneisiin verkkokauppaa ja 

kuluttajatietojen jakamista koskeviin 

jännitteisiin, sillä nykyisiin 

franchisingsopimuksiin ei sisälly 

määräyksiä näistä asioista ja ne aiheuttavat 

siksi tarpeetonta epävarmuutta ja 

konflikteja; 

G. toteaa, että digitaalisten 

sisämarkkinoiden toteuttamisen yhteydessä 

olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 

franchise-antajien ja -yrittäjien välille 

syntyneisiin verkkokauppaa ja 

kuluttajatietojen jakamista koskeviin 

jännitteisiin, sillä nykyisiin 

franchisingsopimuksiin ei sisälly 

määräyksiä näistä asioista ja ne aiheuttavat 

siksi tarpeetonta epävarmuutta ja 

konflikteja, ja talouden digitalisointi on 

jätetty pitkälti huomiotta asetuksessa (EU) 

N:o 330/2010 ja siihen liittyvissä 
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direktiiveissä; 

Or. en 

 

Tarkistus   27 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. toteaa, että digitaalisten 

sisämarkkinoiden toteuttamisen yhteydessä 

olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 

franchise-antajien ja -yrittäjien välille 

syntyneisiin verkkokauppaa ja 

kuluttajatietojen jakamista koskeviin 

jännitteisiin, sillä nykyisiin 

franchisingsopimuksiin ei sisälly 

määräyksiä näistä asioista ja ne aiheuttavat 

siksi tarpeetonta epävarmuutta ja 

konflikteja; 

G. toteaa, että digitaalisten 

sisämarkkinoiden toteuttamisen yhteydessä 

olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 

franchise-toiminnan laajentumiseen 

verkkokaupan alalle sekä kuluttajatietojen 

kasvavaan merkitykseen franchising-

liiketoimintamallin menestymiselle, 

etenkin kun franchisingsopimuksiin ei 

nykyisin sisälly määräyksiä näistä asioista, 

minkä vuoksi ne aiheuttavat tarpeetonta 

epävarmuutta ja konflikteja; 

Or. en 

 

Tarkistus   28 

Mylène Troszczynski 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. toteaa, että digitaalisten 

sisämarkkinoiden toteuttamisen 

yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä 

huomiota franchise-antajien ja -yrittäjien 

välille syntyneisiin verkkokauppaa ja 

kuluttajatietojen jakamista koskeviin 

jännitteisiin, sillä nykyisiin 

franchisingsopimuksiin ei sisälly 

määräyksiä näistä asioista ja ne aiheuttavat 

siksi tarpeetonta epävarmuutta ja 

G. toteaa, että olisi kiinnitettävä 

erityistä huomiota franchise-antajien ja -

yrittäjien välille syntyneisiin 

verkkokauppaa ja kuluttajatietojen 

jakamista koskeviin jännitteisiin, sillä 

nykyisiin franchisingsopimuksiin ei sisälly 

määräyksiä näistä asioista ja ne aiheuttavat 

siksi tarpeetonta epävarmuutta ja 

konflikteja; 
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konflikteja; 

Or. fr 

 

Tarkistus   29 

Edward Czesak 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. toteaa, että digitaalisten 

sisämarkkinoiden toteuttamisen yhteydessä 

olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 

franchise-antajien ja -yrittäjien välille 

syntyneisiin verkkokauppaa ja 

kuluttajatietojen jakamista koskeviin 

jännitteisiin, sillä nykyisiin 

franchisingsopimuksiin ei sisälly 

määräyksiä näistä asioista ja ne aiheuttavat 

siksi tarpeetonta epävarmuutta ja 

konflikteja; 

G. toteaa, että digitaalisten 

sisämarkkinoiden toteuttamisen yhteydessä 

olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 

kuinka paljon franchise-antajien ja 

-yrittäjien välille syntyy verkkokauppaa ja 

kuluttajatietojen jakamista koskevia 

jännitteitä, sillä nykyisiin 

franchisingsopimuksiin ei sisälly 

määräyksiä näistä asioista ja ne voivat siksi 

aiheuttaa tarpeetonta epävarmuutta ja 

konflikteja; 

Or. pl 

 

Tarkistus   30 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 G a. ottaa huomioon, että voidakseen 

päättää yksipuolisesti olla uusimatta 

sopimusta tai myöntää toimiluvan toiselle 

henkilölle tai yritykselle samalla alueella, 

franchise-antajan on todistettava, että 

franchise-yrittäjä on rikkonut vakavasti 

sopimusta tai eettisiä sääntöjä, etenkin, 

jos franchise-yrittäjä on hoitanut 

franchise-yritystä menestyksekkäästi 

sopimuksen voimassaoloajan ja tänä 
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aikana investoinut merkittävästi brändin 

kasvattamiseen ja parantanut sen 

liikearvoa; 

Or. en 

 

Tarkistus   31 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, 

Olga Sehnalová, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 G a. ottaa huomioon, että komissio on 

määritellyt hyvän kauppatavan vastaiset 

käytännöt ”käytännöiksi, jotka poikkeavat 

jyrkästi hyvästä kaupallisesta käytänteestä 

ja ovat vastoin kunniallista ja vilpitöntä 

kaupankäyntiä ja joita yksi 

kauppakumppani noudattaa yksipuolisesti 

suhteessa muihin”1 a; 

 _________________ 

 1 a ”Hyvän kauppatavan vastaisten 

käytäntöjen torjunta yritysten välisessä 

elintarvikeketjussa”, COM(2014)0472. 

Or. en 

 

Tarkistus   32 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 G b. ottaa huomioon, että niin 

sanotulla pelkotekijällä voi olla merkitystä 

kauppasuhteissa, kun heikompi osapuoli 

ei kykene käyttämään tehokkaasti 



 

AM\1116865FI.docx 21/68 PE599.674v01-00 

 FI 

oikeuksiaan eikä halua esittää valitusta 

hyvän kauppatavan vastaisista 

käytännöistä, joita vahvempi osapuoli 

soveltaa, siinä pelossa, että valittaminen 

vaarantaisi osapuolten kauppasuhteen; 

Or. en 

 

Tarkistus   33 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että franchising voi olla 

tärkeässä roolissa sisämarkkinoiden 

saattamisessa valmiiksi vähittäiskaupan 

alalla edellyttäen, että EU tarjoaa sekä 

franchise-antajille että -yrittäjille 

tehokkaan suojelun hyvän kauppatavan 

vastaisilta käytännöiltä; 

1. katsoo, että franchising voi olla 

tärkeässä roolissa sisämarkkinoiden 

saattamisessa valmiiksi vähittäiskaupan 

alalla edellyttäen, että EU tarjoaa sekä 

franchise-antajille että -yrittäjille 

tehokkaan suojelun hyvän kauppatavan 

vastaisilta käytännöiltä; toteaa, ettei tällä 

hetkellä asia ei kuitenkaan ole näin, sillä 

jäsenvaltioissa sovelletaan erilaisia 

toimenpiteitä, minkä vuoksi oikeudellisen 

suojelun tasossa, luonteessa ja muodossa 

on paljon poikkeamia ja eroavuuksia 

jäsenvaltioiden välillä; 

Or. en 

 

Tarkistus   34 

Daniel Dalton 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että franchising voi olla 

tärkeässä roolissa sisämarkkinoiden 

saattamisessa valmiiksi vähittäiskaupan 

1. katsoo, että franchising voi olla 

tärkeässä roolissa sisämarkkinoiden 

saattamisessa valmiiksi vähittäiskaupan 
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alalla edellyttäen, että EU tarjoaa sekä 

franchise-antajille että -yrittäjille 

tehokkaan suojelun hyvän kauppatavan 

vastaisilta käytännöiltä; 

alalla, koska sitä käytetään tällä hetkellä 

EU:ssa vähän verrattuna muihin 

kehittyneisiin talouksiin; katsoo, että 

EU:n sekä franchise-antajille että 

-yrittäjille tarjoama tehokas suojelu hyvän 

kauppatavan vastaisilta käytännöiltä 

edistää franchisingin kasvua; 

Or. en 

 

Tarkistus   35 

Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että franchising voi olla 

tärkeässä roolissa sisämarkkinoiden 

saattamisessa valmiiksi vähittäiskaupan 

alalla edellyttäen, että EU tarjoaa sekä 

franchise-antajille että -yrittäjille 

tehokkaan suojelun hyvän kauppatavan 

vastaisilta käytännöiltä; 

1. katsoo, että franchising voi olla 

tärkeässä roolissa sisämarkkinoiden 

saattamisessa valmiiksi vähittäiskaupan 

alalla; 

Or. en 

 

Tarkistus   36 

Mylène Troszczynski 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että franchising voi olla 

tärkeässä roolissa sisämarkkinoiden 

saattamisessa valmiiksi vähittäiskaupan 

alalla edellyttäen, että EU tarjoaa sekä 

franchise-antajille että -yrittäjille 

tehokkaan suojelun hyvän kauppatavan 

vastaisilta käytännöiltä; 

1. katsoo, että franchising voi olla 

vähittäiskaupan alalla tärkeässä roolissa 

edellyttäen, että sekä franchise-antajille 

että -yrittäjille tarjotaan tehokas suojelu 

hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä; 
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Or. fr 

 

Tarkistus   37 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että franchising voi olla 

tärkeässä roolissa sisämarkkinoiden 

saattamisessa valmiiksi vähittäiskaupan 

alalla edellyttäen, että EU tarjoaa sekä 

franchise-antajille että -yrittäjille 

tehokkaan suojelun hyvän kauppatavan 

vastaisilta käytännöiltä; 

1. katsoo, että franchising voi olla 

tärkeässä roolissa sisämarkkinoiden 

saattamisessa valmiiksi edellyttäen, että 

otetaan käyttöön yhtenäiset standardit, 

selvennetään franchisingsopimuksen 

osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia 

sekä poistetaan tekniset esteet 

rajatylittävältä kaupalta; 

Or. en 

 

Tarkistus   38 

Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. muistuttaa, että sekä franchise-

antaja että franchise-yrittäjä ovat yrittäjiä, 

jotka osallistuvat vapaaehtoisesti 

liiketoimintaan, jolla tarkoitetaan 

järjestelmällistä toimintaa, jota yrittäjä 

toteuttaa riippumattomasti tuottaakseen 

voittoa omissa nimissään ja omalla 

vastuullaan; muistuttaa myös, että 

franchisingin keskeisenä ajatuksena on 

yhtenäinen yhteistyöjärjestelmä ja 

franchisingjärjestelmän asiakkaat 

luottavat siihen, että järjestelmä samoin 

kuin järjestelmän jäsenten toimittamat ja 

myymät tuotteet ja palvelut ovat 

yhtenäisiä; 
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Or. en 

 

Tarkistus   39 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. katsoo, että koska franchisingiin 

liittyy vahva rajatylittävä ulottuvuus, on 

suositeltavaa ottaa käyttöön yhtenäinen 

lähestymistapa hyvän kauppatavan 

vastaisten käytäntöjen korjaamiseen EU:n 

tasolla; 

Or. en 

 

Tarkistus   40 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. muistuttaa, että franchising 

tarkoittaa kahden oikeudellisesti 

riippumattoman yrityksen välistä 

sopimussuhdetta; 

Or. en 

 

Tarkistus   41 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 1 b. korostaa, että 

franchisingsopimuksen osapuolet ovat 

haavoittuvia suhteessa toisiinsa siten, että 

franchise-antajalla on toimintamallinsa 

paljastumisen riski ja franchise-yrittäjällä 

riski, että hän joutuu osittain luopumaan 

riippumattomuudestaan liiketoimintaansa 

koskevissa päätöksissä; 

Or. en 

 

Tarkistus   42 

Mylène Troszczynski 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. painottaa, että franchise-yrittäjät 

ovat usein heikompi sopimuspuoli, koska 

franchise-malli on yleensä franchise-

antajan kehittämä ja koska franchise-

yrittäjät ovat tavallisesti taloudellisesti 

heikompia ja heillä on vähemmän tietoja 

kuin franchise-antajalla ja näin ollen he 

ovat suuressa määrin franchise-antajan 

asiantuntemuksen varassa; 

2. painottaa, että franchise-antajat 

kehittävät franchise-mallin, jota 
franchise-yrittäjät voivat hyödyntää 

suoraan; korostaa myös, että 

mahdollisuus liiketoiminnan 

menestymiseen perustuu sopimukseen 

sitoutumiseen yksityiskohtaisesti ja 

vahvaan luottamukseen osapuolten 

kesken; katsoo, että franchise-yrittäjät 

ovat vahvasti riippuvaisia franchise-

antajan asiantuntemuksesta, että 

franchise-antajien on voitava luottaa 

franchise-yrittäjän liiketoiminnan 

tehokkuuteen ja taloudelliseen vakauteen 

ja että franchise-antajilla ei ole 

minkäänlaista intressiä harjoittaa 

liiketoimintaa, jonka 

tulevaisuudennäkymät ovat epävarmat; 

Or. fr 

 

Tarkistus   43 

Richard Sulík 
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Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. painottaa, että franchise-yrittäjät 

ovat usein heikompi sopimuspuoli, koska 
franchise-malli on yleensä franchise-

antajan kehittämä ja koska franchise-

yrittäjät ovat tavallisesti taloudellisesti 

heikompia ja heillä on vähemmän tietoja 

kuin franchise-antajalla ja näin ollen he 

ovat suuressa määrin franchise-antajan 

asiantuntemuksen varassa; 

2. painottaa, että franchise-malli on 

yleensä franchise-antajan kehittämä ja että 

franchise-yrittäjät solmivat 

sopimussuhteen franchise-antajan kanssa 

vapaaehtoisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus   44 

Maria Grapini 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. painottaa, että franchise-yrittäjät 

ovat usein heikompi sopimuspuoli, koska 

franchise-malli on yleensä franchise-

antajan kehittämä ja koska franchise-

yrittäjät ovat tavallisesti taloudellisesti 

heikompia ja heillä on vähemmän tietoja 

kuin franchise-antajalla ja näin ollen he 

ovat suuressa määrin franchise-antajan 

asiantuntemuksen varassa; 

2. painottaa, että franchise-yrittäjät 

ovat usein heikompi sopimuspuoli, 

varsinkin silloin, kun he edustavat pk-

yrityksiä, koska franchise-malli on yleensä 

franchise-antajan kehittämä ja koska 

franchise-yrittäjät ovat tavallisesti 

taloudellisesti heikompia ja heillä on 

vähemmän tietoja kuin franchise-antajalla 

ja näin ollen he ovat suuressa määrin 

franchise-antajan asiantuntemuksen 

varassa; 

Or. ro 

 

Tarkistus   45 

Daniel Dalton 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. painottaa, että franchise-yrittäjät 

ovat usein heikompi sopimuspuoli, koska 

franchise-malli on yleensä franchise-

antajan kehittämä ja koska franchise-

yrittäjät ovat tavallisesti taloudellisesti 

heikompia ja heillä on vähemmän tietoja 

kuin franchise-antajalla ja näin ollen he 

ovat suuressa määrin franchise-antajan 

asiantuntemuksen varassa; 

2. panee merkille, että franchise-

yrittäjät ovat usein heikompi sopimuspuoli, 

koska franchise-malli on yleensä franchise-

antajan kehittämä ja koska franchise-

yrittäjät ovat tavallisesti taloudellisesti 

heikompia ja heillä voi olla vähemmän 

tietoja kuin franchise-antajalla ja näin ollen 

he ovat suuressa määrin franchise-antajan 

asiantuntemuksen varassa; 

Or. en 

 

Tarkistus   46 

Igor Šoltes 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. painottaa, että franchise-yrittäjät 

ovat usein heikompi sopimuspuoli, koska 

franchise-malli on yleensä franchise-

antajan kehittämä ja koska franchise-

yrittäjät ovat tavallisesti taloudellisesti 

heikompia ja heillä on vähemmän tietoja 

kuin franchise-antajalla ja näin ollen he 

ovat suuressa määrin franchise-antajan 

asiantuntemuksen varassa; 

2. painottaa, että franchise-yrittäjät 

ovat usein heikompi sopimuspuoli, koska 

franchise-malli on yleensä franchise-

antajan kehittämä ja koska franchise-

yrittäjät ovat tavallisesti taloudellisesti 

heikompia ja sen vuoksi heillä on 

vähemmän tietoja kuin franchise-antajalla 

ja näin ollen he ovat suuressa määrin 

franchise-antajan asiantuntemuksen 

varassa; 

Or. en 

 

Tarkistus   47 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. painottaa, että franchise-yrittäjät 2. painottaa, että franchise-yrittäjät 
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ovat usein heikompi sopimuspuoli, koska 

franchise-malli on yleensä franchise-

antajan kehittämä ja koska franchise-

yrittäjät ovat tavallisesti taloudellisesti 

heikompia ja heillä on vähemmän tietoja 

kuin franchise-antajalla ja näin ollen he 

ovat suuressa määrin franchise-antajan 

asiantuntemuksen varassa; 

ovat usein heikompi sopimuspuoli, koska 

franchise-malli on yleensä franchise-

antajan kehittämä ja koska franchise-

yrittäjät ovat tavallisesti taloudellisesti 

heikompia ja heillä on vähemmän tietoja 

kuin franchise-antajalla ja näin ollen he 

ovat franchise-antajan asiantuntemuksen 

varassa; 

Or. en 

 

Tarkistus   48 

Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. korostaa, että 

franchisingjärjestelmät ovat vahvasti 

riippuvaisia franchise-antajan ja 

franchise-yrittäjän välisen yhteistyön 

toimivuudesta; toteaa, että monessa 

tapauksessa jopa yksittäinen franchise-

yrittäjä voi aiheuttaa koko 

franchisingjärjestelmälle korjaamatonta 

vahinkoa; 

Or. en 

 

Tarkistus   49 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että franchise-antajat ovat 

järjestäytyneet sekä kansallisesti että 

Euroopan tasolla valvoakseen etujaan, kun 

taas franchise-yrittäjiltä usein puuttuu 

3. toteaa, että franchise-antajat ovat 

järjestäytyneet sekä kansallisesti että 

Euroopan tasolla valvoakseen etujaan, kun 

taas franchise-yrittäjiltä usein puuttuu 
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resurssien puutteesta johtuen myös heitä 

edustava organisaatio ja he ovat usein 

aliedustettuina; 

resurssien puutteesta johtuen myös heitä 

edustava organisaatio, joka puolustaa 

heidän yhteisiä etujaan, ja he jatkavat 

toimintaansa pääasiassa omin voimin ja 

ovat siksi usein aliedustettuina; 

Or. en 

 

Tarkistus   50 

Maria Grapini 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että franchise-antajat ovat 

järjestäytyneet sekä kansallisesti että 

Euroopan tasolla valvoakseen etujaan, kun 

taas franchise-yrittäjiltä usein puuttuu 

resurssien puutteesta johtuen myös heitä 

edustava organisaatio ja he ovat usein 

aliedustettuina; 

3. toteaa, että franchise-antajat ovat 

järjestäytyneet sekä kansallisesti että 

Euroopan tasolla valvoakseen etujaan, kun 

taas franchise-yrittäjiltä usein puuttuu 

resurssien puutteesta johtuen myös heitä 

edustava organisaatio ja he ovat usein 

aliedustettuina, haavoittuvaisia ja heillä 

on reilun kaupan noudattamiseen liittyen 

suurempi riski; 

Or. ro 

 

Tarkistus   51 

Igor Šoltes 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että franchise-antajat ovat 

järjestäytyneet sekä kansallisesti että 

Euroopan tasolla valvoakseen etujaan, kun 

taas franchise-yrittäjiltä usein puuttuu 

resurssien puutteesta johtuen myös heitä 

edustava organisaatio ja he ovat usein 

aliedustettuina; 

3. toteaa, että franchise-antajat ovat 

järjestäytyneet sekä kansallisesti että 

Euroopan tasolla valvoakseen etujaan, kun 

taas franchise-yrittäjiltä usein puuttuu 

resurssien puutteesta johtuen myös heitä 

edustava organisaatio ja he ovat usein 

aliedustettuina eikä heitä suojella 

riittävästi kansallisella eikä EU:n tasolla; 
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Or. en 

 

Tarkistus   52 

Jiří Pospíšil 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että franchise-antajat ovat 

järjestäytyneet sekä kansallisesti että 

Euroopan tasolla valvoakseen etujaan, kun 

taas franchise-yrittäjiltä usein puuttuu 

resurssien puutteesta johtuen myös heitä 

edustava organisaatio ja he ovat usein 

aliedustettuina; 

3. toteaa, että franchise-antajat ovat 

järjestäytyneet sekä kansallisesti että 

Euroopan tasolla valvoakseen etujaan, kun 

taas franchise-yrittäjät ovat usein 

aliedustettuina; 

Or. en 

 

Tarkistus   53 

Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että franchise-antajat ovat 

järjestäytyneet sekä kansallisesti että 

Euroopan tasolla valvoakseen etujaan, kun 

taas franchise-yrittäjiltä usein puuttuu 

resurssien puutteesta johtuen myös heitä 

edustava organisaatio ja he ovat usein 

aliedustettuina; 

3. toteaa, että franchise-antajat ja 

franchise-yrittäjät ovat järjestäytyneet 

sekä kansallisesti että Euroopan tasolla 

valvoakseen etujaan ja että heidän 

jäsenyytensä näissä organisaatioissa on 

vapaaehtoinen; 

Or. en 

 

Tarkistus   54 

Kaja Kallas 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että franchise-antajat ovat 

järjestäytyneet sekä kansallisesti että 

Euroopan tasolla valvoakseen etujaan, kun 

taas franchise-yrittäjiltä usein puuttuu 

resurssien puutteesta johtuen myös heitä 

edustava organisaatio ja he ovat usein 

aliedustettuina; 

3. toteaa, että franchise-antajat ovat 

järjestäytyneet sekä kansallisesti että 

Euroopan tasolla valvoakseen etujaan, kun 

taas franchise-yrittäjiltä usein puuttuu 

myös heitä edustava organisaatio ja he ovat 

usein aliedustettuina; 

Or. en 

 

Tarkistus   55 

Mylène Troszczynski 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että franchise-antajat ovat 

järjestäytyneet sekä kansallisesti että 

Euroopan tasolla valvoakseen etujaan, kun 

taas franchise-yrittäjiltä usein puuttuu 

resurssien puutteesta johtuen myös heitä 

edustava organisaatio ja he ovat usein 

aliedustettuina; 

3. panee merkille, että franchise-

antajat ovat järjestäytyneet sekä 

kansallisesti että Euroopan tasolla 

valvoakseen etujaan, kun taas franchise-

yrittäjiltä usein puuttuu resurssien 

puutteesta johtuen myös heitä edustava 

organisaatio ja he ovat usein 

aliedustettuina; 

Or. fr 

 

Tarkistus   56 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita edistämään franchise-yrittäjiä 

edustavien yhdistysten perustamista ja 

varmistamaan, että franchise-yrittäjiä 

4. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita edistämään franchise-yrittäjiä 

edustavien yhdistysten perustamista ja 

varmistamaan, että franchise-yrittäjiä 
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kuullaan aina, kun heihin mahdollisesti 

vaikuttavia toimintalinjoja tai 

lainsäädäntöä valmistellaan; 

kuullaan aina, kun heihin mahdollisesti 

vaikuttavia toimintalinjoja tai 

lainsäädäntöä valmistellaan, jotta 

varmistetaan osapuolten tasapuolisempi 

edustus; 

Or. en 

 

Tarkistus   57 

Maria Grapini 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita edistämään franchise-yrittäjiä 

edustavien yhdistysten perustamista ja 

varmistamaan, että franchise-yrittäjiä 

kuullaan aina, kun heihin mahdollisesti 

vaikuttavia toimintalinjoja tai 

lainsäädäntöä valmistellaan; 

4. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita edistämään ja tukemaan 

franchise-yrittäjiä edustavien yhdistysten 

perustamista ja varmistamaan, että 

franchise-yrittäjiä kuullaan aina, kun heihin 

mahdollisesti vaikuttavia toimintalinjoja tai 

lainsäädäntöä valmistellaan; 

Or. ro 

 

Tarkistus   58 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita edistämään franchise-yrittäjiä 

edustavien yhdistysten perustamista ja 

varmistamaan, että franchise-yrittäjiä 

kuullaan aina, kun heihin mahdollisesti 

vaikuttavia toimintalinjoja tai 

lainsäädäntöä valmistellaan; 

4. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita edistämään ja vahvistamaan 

franchise-yrittäjiä edustavien yhdistysten 

perustamista ja varmistamaan, että 

franchise-yrittäjiä kuullaan aina, kun heihin 

mahdollisesti vaikuttavia toimintalinjoja tai 

lainsäädäntöä valmistellaan; 

Or. en 
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Tarkistus   59 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita edistämään franchise-

yrittäjiä edustavien yhdistysten 

perustamista ja varmistamaan, että 

franchise-yrittäjiä kuullaan aina, kun 

heihin mahdollisesti vaikuttavia 

toimintalinjoja tai lainsäädäntöä 

valmistellaan; 

4. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita kannustamaan franchise-

antajien, franchise-yrittäjien ja 

päätöksentekijöiden välistä vuoropuhelua 
aina, kun heihin mahdollisesti vaikuttavia 

toimintalinjoja tai lainsäädäntöä 

valmistellaan; 

Or. en 

 

Tarkistus   60 

Daniel Dalton 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita edistämään franchise-

yrittäjiä edustavien yhdistysten 

perustamista ja varmistamaan, että 

franchise-yrittäjiä kuullaan aina, kun heihin 

mahdollisesti vaikuttavia toimintalinjoja tai 

lainsäädäntöä valmistellaan; 

4. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita kannustamaan franchise-

yrittäjiä edustavien yhdistysten 

perustamista ja varmistamaan, että 

franchise-yrittäjiä kuullaan aina, kun heihin 

mahdollisesti vaikuttavia toimintalinjoja tai 

lainsäädäntöä valmistellaan; 

Or. en 

 

Tarkistus   61 

Mylène Troszczynski 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vähittäisalan 

franchise-toimintaa koskevat tiedot ovat 

jatkuvasti puutteellisia, ja kehottaa 

komissiota avaamaan yhteyspisteen 

tietojen saamiseksi franchise-yrittäjien 

kohtaamista ongelmista siten, että näin 

hankittujen tietojen luottamuksellisuus 

taataan; 

Poistetaan. 

Or. fr 

 

Tarkistus   62 

Igor Šoltes 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vähittäisalan 

franchise-toimintaa koskevat tiedot ovat 

jatkuvasti puutteellisia, ja kehottaa 

komissiota avaamaan yhteyspisteen 

tietojen saamiseksi franchise-yrittäjien 

kohtaamista ongelmista siten, että näin 

hankittujen tietojen luottamuksellisuus 

taataan; 

5. korostaa, että vähittäisalan 

franchise-toimintaa koskevat tiedot ovat 

jatkuvasti puutteellisia, ja kehottaa 

komissiota avaamaan yhteyspisteen 

tietojen saamiseksi franchise-yrittäjien 

kohtaamista ongelmista siten, että näin 

hankittujen tietojen luottamuksellisuus 

taataan ja franchise-yrittäjille tarjotaan 

mahdollisuus oikeusapuun, jos 

osapuolten välille syntyy vakava konflikti; 

Or. en 

 

Tarkistus   63 

Maria Grapini 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vähittäisalan 

franchise-toimintaa koskevat tiedot ovat 

5. korostaa, että vähittäisalan 

franchise-toimintaa koskevat tiedot ovat 
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jatkuvasti puutteellisia, ja kehottaa 

komissiota avaamaan yhteyspisteen 

tietojen saamiseksi franchise-yrittäjien 

kohtaamista ongelmista siten, että näin 

hankittujen tietojen luottamuksellisuus 

taataan; 

jatkuvasti puutteellisia, ja kehottaa 

komissiota avaamaan yhteyspisteen 

tietojen saamiseksi franchise-yrittäjien 

kohtaamista ongelmista siten, että näin 

hankittujen tietojen luottamuksellisuus 

taataan ja varmistetaan, että valtuutetut 

toimielimet toimivat näiden ongelmien 

ratkaisemiseksi; 

Or. ro 

 

Tarkistus   64 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vähittäisalan 

franchise-toimintaa koskevat tiedot ovat 

jatkuvasti puutteellisia, ja kehottaa 

komissiota avaamaan yhteyspisteen 
tietojen saamiseksi franchise-yrittäjien 

kohtaamista ongelmista siten, että näin 

hankittujen tietojen luottamuksellisuus 

taataan; 

5. korostaa, että vähittäisalan 

franchise-toimintaa koskevat tiedot ovat 

jatkuvasti puutteellisia, ja kehottaa 

jäsenvaltioita yhteistyössä komission 

kanssa nimeämään yhteyspisteitä tietojen 

saamiseksi franchise-yrittäjien kohtaamista 

ongelmista siten, että näin hankittujen 

tietojen luottamuksellisuus taataan; 

Or. en 

 

Tarkistus   65 

Kaja Kallas 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vähittäisalan 

franchise-toimintaa koskevat tiedot ovat 

jatkuvasti puutteellisia, ja kehottaa 

komissiota avaamaan yhteyspisteen 

tietojen saamiseksi franchise-yrittäjien 

kohtaamista ongelmista siten, että näin 

5. korostaa, että EU:n franchise-

toimintaa koskevat tiedot ovat jatkuvasti 

puutteellisia, ja kehottaa komissiota 

parantamaan tietojen keruuta muun 

muassa avaamalla luottamuksellisia 

yhteyspisteitä tietojen saamiseksi 



 

PE599.674v01-00 36/68 AM\1116865FI.docx 

FI 

hankittujen tietojen luottamuksellisuus 

taataan; 

franchise-antajien ja franchise-yrittäjien 

kohtaamista ongelmista tai ottamalla 

käyttöön julkiset kuulemistilaisuudet; 

Or. en 

 

Tarkistus   66 

Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vähittäisalan 

franchise-toimintaa koskevat tiedot ovat 

jatkuvasti puutteellisia, ja kehottaa 

komissiota avaamaan yhteyspisteen 

tietojen saamiseksi franchise-yrittäjien 

kohtaamista ongelmista siten, että näin 

hankittujen tietojen luottamuksellisuus 

taataan; 

5. korostaa, että muutamalla 

kansallisella ja kansainvälisellä 

franchising-yhdistyksellä on tarvittavat 
vähittäisalan franchise-toimintaa koskevat 

tiedot; toteaa kuitenkin, ettei näitä tietoja 

ole kerätty koordinoidusti eikä EU:n 

laajuisesti, eikä toistaiseksi siihen ole 

ollut myöskään tarvetta; 

Or. en 

 

Tarkistus   67 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vähittäisalan 

franchise-toimintaa koskevat tiedot ovat 

jatkuvasti puutteellisia, ja kehottaa 

komissiota avaamaan yhteyspisteen 

tietojen saamiseksi franchise-yrittäjien 

kohtaamista ongelmista siten, että näin 

hankittujen tietojen luottamuksellisuus 

taataan; 

5. korostaa, että vähittäisalan 

franchise-toimintaa koskevat tiedot ovat 

jatkuvasti puutteellisia, ja kehottaa 

komissiota avaamaan yhteyspisteen 

tietojen saamiseksi franchise-antajien ja 

franchise-yrittäjien kohtaamista ongelmista 

siten, että näin hankittujen tietojen 

luottamuksellisuus taataan; 

Or. en 
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Tarkistus   68 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. kannustaa perustamaan 

kansallisella ja EU:n tasolla franchising-

yhdistyksiä, jotka on oikeudellisesti 

tunnustettu parhaiksi parhaiden 

käytäntöjen lähteiksi franchisingalalla, ja 

varmistamaan siten franchise-antajien ja 

franchise-yrittäjien tasapuolisen 

jäsenyyden; 

Or. en 

 

Tarkistus   69 

Mylène Troszczynski 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota aktiivisesti 

tutkimaan vähittäisalan franchise-

toimintaa ja erityisesti kohtuuttomien 

sopimusehtojen tai muiden hyvän 

kauppatavan vastaisten käytäntöjen 

olemassaoloa sekä pyytämään Eurostatia 

kiinnittämään erityistä huomiota tähän 

malliin, kun se kerää tämän alan 

tilastotietoja; 

6. korostaa, että on olemassa 

kohtuuttomia sopimusehtoja ja muita 
hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä 

samojen sisämarkkinoiden sisällä; 

Or. fr 

 

Tarkistus   70 

Richard Sulík 
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Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota aktiivisesti 

tutkimaan vähittäisalan franchise-toimintaa 

ja erityisesti kohtuuttomien sopimusehtojen 

tai muiden hyvän kauppatavan vastaisten 

käytäntöjen olemassaoloa sekä pyytämään 

Eurostatia kiinnittämään erityistä huomiota 

tähän malliin, kun se kerää tämän alan 

tilastotietoja; 

6. kehottaa komissiota aktiivisesti 

tutkimaan vähittäisalan franchise-toimintaa 

ja erityisesti kohtuuttomien sopimusehtojen 

tai muiden hyvän kauppatavan vastaisten 

käytäntöjen olemassaoloa sekä pyytämään 

Eurostatia kiinnittämään erityistä huomiota 

tähän malliin, kun se kerää tämän alan 

tilastotietoja, aiheuttamatta yrittäjille 

ylimääräistä hallinnollista tai muuta 

rasitusta; 

Or. en 

 

Tarkistus   71 

Philippe Juvin 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota aktiivisesti 

tutkimaan vähittäisalan franchise-toimintaa 

ja erityisesti kohtuuttomien sopimusehtojen 

tai muiden hyvän kauppatavan vastaisten 

käytäntöjen olemassaoloa sekä pyytämään 

Eurostatia kiinnittämään erityistä huomiota 

tähän malliin, kun se kerää tämän alan 

tilastotietoja; 

6. kehottaa komissiota tutkimaan 

vähittäisalan franchise-toimintaa ja 

erityisesti kohtuuttomien sopimusehtojen 

tai muiden hyvän kauppatavan vastaisten 

käytäntöjen olemassaoloa sekä pyytämään 

Eurostatia kiinnittämään erityistä huomiota 

tähän malliin, kun se kerää tämän alan 

tilastotietoja; 

Or. fr 

 

Tarkistus   72 

Daniel Dalton 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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6. kehottaa komissiota aktiivisesti 

tutkimaan vähittäisalan franchise-toimintaa 

ja erityisesti kohtuuttomien 

sopimusehtojen tai muiden hyvän 

kauppatavan vastaisten käytäntöjen 

olemassaoloa sekä pyytämään Eurostatia 

kiinnittämään erityistä huomiota tähän 

malliin, kun se kerää tämän alan 

tilastotietoja; 

6. kehottaa komissiota aktiivisesti 

tutkimaan vähittäisalan franchise-

toimintaa, muun muassa kohtuuttomien 

sopimusehtojen tai muiden hyvän 

kauppatavan vastaisten käytäntöjen 

olemassaoloa sekä pyytämään Eurostatia 

kiinnittämään huomiota tähän malliin, kun 

se kerää tämän alan tilastotietoja; 

Or. en 

 

Tarkistus   73 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. on huolissaan siitä, että franchise-

yrittäjien heikommasta asemasta johtuen 

hyvän kauppatavan vastainen käytäntö 

voi tarkoittaa myös sitä, että franchise-

antaja päättää yksipuolisesti olla 

uusimatta pitkäaikaista 

franchisingsopimusta; toteaa, että 

franchise-antaja voi näin aiheuttaa 

vakavaa taloudellista vahinkoa 

investoinneille, joita franchise-yrittäjä on 

tehnyt franchise-kiinteistöön, tarvikkeisiin 

ja liikearvoon, sekä vaarantaa tämän 

työllistymisen etenkin, jos uusimatta 

jättämisen tarkoituksena ja syynä on 

antaa toimilupa toiselle henkilölle tai 

yritykselle samalla alueella, vaikka 

franchise-yrittäjä olisi noudattanut 

sopimusta koko ajan ja kaikilta osin; 

Or. en 

 

Tarkistus   74 

Mylène Troszczynski 
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Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. panee merkille European Franchise 

Federationin laatimat franchisingia 

koskevat eurooppalaiset eettiset säännöt, 

mutta myös sen, että nämä säännöt ovat 

franchise-antajien yksipuolisesti laatimat 

ja että franchise-yrittäjät ovat 

kohdistaneet niihin perustavanlaatuista 

kritiikkiä ja huomauttaneet muun 

muassa, että sääntöjen sanamuoto oli 

tiukempi franchise-antajien sitoumuksien 

osalta ennen kuin niitä tarkistettiin 

vuonna 2016; 

7. panee merkille European Franchise 

Federationin laatimat franchisingia 

koskevat eurooppalaiset eettiset säännöt, 

Or. fr 

 

Tarkistus   75 

Daniel Dalton 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. panee merkille European Franchise 

Federationin laatimat franchisingia 

koskevat eurooppalaiset eettiset säännöt, 

mutta myös sen, että nämä säännöt ovat 

franchise-antajien yksipuolisesti laatimat 

ja että franchise-yrittäjät ovat kohdistaneet 

niihin perustavanlaatuista kritiikkiä ja 

huomauttaneet muun muassa, että 

sääntöjen sanamuoto oli tiukempi 

franchise-antajien sitoumuksien osalta 

ennen kuin niitä tarkistettiin vuonna 

2016; 

7. panee merkille European Franchise 

Federationin laatimat franchisingia 

koskevat eurooppalaiset eettiset säännöt, 

mutta myös sen, että monet franchise-

yrittäjät ovat kohdistaneet niihin 

huomattavaa kritiikkiä; 

Or. en 
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Tarkistus   76 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. panee merkille European Franchise 

Federationin laatimat franchisingia 

koskevat eurooppalaiset eettiset säännöt, 

mutta myös sen, että nämä säännöt ovat 

franchise-antajien yksipuolisesti laatimat 

ja että franchise-yrittäjät ovat kohdistaneet 

niihin perustavanlaatuista kritiikkiä ja 

huomauttaneet muun muassa, että 

sääntöjen sanamuoto oli tiukempi 

franchise-antajien sitoumuksien osalta 

ennen kuin niitä tarkistettiin vuonna 

2016; 

7. panee merkille European Franchise 

Federationin laatimat franchisingia 

koskevat eurooppalaiset eettiset säännöt, 

mutta myös sen, että franchise-yrittäjät 

ovat kohdistaneet sääntöjen sisältöön 

kritiikkiä; 

Or. en 

 

Tarkistus   77 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. panee merkille European Franchise 

Federationin laatimat franchisingia 

koskevat eurooppalaiset eettiset säännöt, 

mutta myös sen, että nämä säännöt ovat 

franchise-antajien yksipuolisesti laatimat 

ja että franchise-yrittäjät ovat kohdistaneet 

niihin perustavanlaatuista kritiikkiä ja 

huomauttaneet muun muassa, että 

sääntöjen sanamuoto oli tiukempi 

franchise-antajien sitoumuksien osalta 

ennen kuin niitä tarkistettiin vuonna 2016; 

7. on periaatteessa tyytyväinen 

European Franchise Federationin laatimiin 

franchisingia koskeviin eurooppalaisiin 

eettisiin sääntöihin mahdollisesti 

tehokkaana välineenä edistää parhaita 

käytäntöjä franchise-alalla itsesääntelyn 

pohjalta; panee merkille, että nämä 

säännöt edustavat etupäässä franchise-

antajien etua, mutta panee merkille myös 

sen, että franchise-yrittäjät ovat 

kohdistaneet niihin perustavanlaatuista 

kritiikkiä ja huomauttaneet muun muassa, 

että sääntöjen sanamuoto oli tiukempi 

franchise-antajien sitoumuksien osalta 

ennen kuin niitä tarkistettiin vuonna 2016; 
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Or. en 

 

Tarkistus   78 

Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. panee merkille European Franchise 

Federationin laatimat franchisingia 

koskevat eurooppalaiset eettiset säännöt, 

mutta myös sen, että nämä säännöt ovat 

franchise-antajien yksipuolisesti laatimat 

ja että franchise-yrittäjät ovat 

kohdistaneet niihin perustavanlaatuista 

kritiikkiä ja huomauttaneet muun 

muassa, että sääntöjen sanamuoto oli 

tiukempi franchise-antajien sitoumuksien 

osalta ennen kuin niitä tarkistettiin 

vuonna 2016; 

7. panee merkille European Franchise 

Federationin laatimat franchisingia 

koskevat eurooppalaiset eettiset säännöt, ja 

toteaa, että kyseisen organisaation jäsenet 

ovat kansallisia yhdistyksiä tai liittoja, 

jotka ovat useimmiten avoimia sekä 

franchise-antajille että franchise-

yrittäjille; 

Or. en 

 

Tarkistus   79 

Igor Šoltes 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. panee merkille European Franchise 

Federationin laatimat franchisingia 

koskevat eurooppalaiset eettiset säännöt, 

mutta myös sen, että nämä säännöt ovat 

franchise-antajien yksipuolisesti laatimat ja 

että franchise-yrittäjät ovat kohdistaneet 

niihin perustavanlaatuista kritiikkiä ja 

huomauttaneet muun muassa, että 

sääntöjen sanamuoto oli tiukempi 

franchise-antajien sitoumuksien osalta 

ennen kuin niitä tarkistettiin vuonna 2016; 

7. panee merkille European Franchise 

Federationin laatimat franchisingia 

koskevat eurooppalaiset eettiset säännöt, 

mutta myös sen, että nämä säännöt ovat 

franchise-antajien yksipuolisesti laatimat ja 

että franchise-yrittäjät ovat kohdistaneet 

niihin perustavanlaatuista kritiikkiä ja 

huomauttaneet muun muassa, että 

sääntöjen sanamuoto oli tiukempi 

franchise-antajien sitoumuksien osalta 

ennen kuin niitä tarkistettiin vuonna 2016, 

ja tämän vuoksi sääntöjä on tarkistettava, 
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jotta ne edustavat kumpaakin osapuolta 

tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus   80 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. pitää kuitenkin valitettavana, että 

säännöt kattavat vain pienen osan EU:ssa 

toimivista franchise-antajista ja 

franchise-yrittäjistä, sillä valtaosa heistä 

ei kuulu European Franchise 

Federationiin eikä kansallisiin 

yhdistyksiin, jotka ovat ottaneet säännöt 

käyttöön, ja että monissa jäsenvaltioissa ei 

ole kansallisia franchisingyhdistyksiä; 

Or. en 

 

Tarkistus   81 

Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. ilmaisee huolestumisensa siitä, 

ettei eurooppalaisiin eettisiin sääntöihin 

ole liitetty riippumatonta 

täytäntöönpanomekanismia, ja muistuttaa, 

että joissakin jäsenvaltioissa on tämän 

riippumattoman täytäntöönpanon 

puuttumisen vuoksi otettu käyttöön 

lainsäädäntöä, jolla ehkäistään hyvän 

kauppatavan vastaisia käytäntöjä 

franchisingalalla ja puututaan niihin; 

8. muistuttaa, että joissakin 

jäsenvaltioissa on otettu käyttöön 

lainsäädäntöä, jolla ehkäistään hyvän 

kauppatavan vastaisia käytäntöjä 

franchisingalalla ja puututaan niihin; 
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Or. en 

 

Tarkistus   82 

Mylène Troszczynski 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. ilmaisee huolestumisensa siitä, 

ettei eurooppalaisiin eettisiin sääntöihin ole 

liitetty riippumatonta 

täytäntöönpanomekanismia, ja muistuttaa, 

että joissakin jäsenvaltioissa on tämän 

riippumattoman täytäntöönpanon 

puuttumisen vuoksi otettu käyttöön 
lainsäädäntöä, jolla ehkäistään hyvän 

kauppatavan vastaisia käytäntöjä 

franchisingalalla ja puututaan niihin; 

8. suhtautuu myönteisesti siihen, ettei 

eurooppalaisiin eettisiin sääntöihin ole 

liitetty ylimääräistä 

täytäntöönpanomekanismia, ja muistuttaa, 

että jäsenvaltiot eivät tarvitse unionin 

lainsäädäntöasiakirjoja pannakseen 

täytäntöön oman, niille mukautetun, 

soveltuvan ja oikeasuhtaisen 
lainsäädännön, jolla ehkäistään tehokkaasti 

hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä 

franchisingalalla ja puututaan niihin; 

Or. fr 

 

Tarkistus   83 

Daniel Dalton 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. ilmaisee huolestumisensa siitä, 

ettei eurooppalaisiin eettisiin sääntöihin ole 

liitetty riippumatonta 

täytäntöönpanomekanismia, ja muistuttaa, 

että joissakin jäsenvaltioissa on tämän 

riippumattoman täytäntöönpanon 

puuttumisen vuoksi otettu käyttöön 

lainsäädäntöä, jolla ehkäistään hyvän 

kauppatavan vastaisia käytäntöjä 

franchisingalalla ja puututaan niihin; 

8. panee merkille huolestumisen 

siitä, ettei eurooppalaisiin eettisiin 

sääntöihin ole liitetty riippumatonta 

täytäntöönpanomekanismia, ja panee 

merkille, että joissakin jäsenvaltioissa on 

tämän riippumattoman täytäntöönpanon 

puuttumisen vuoksi otettu käyttöön 

lainsäädäntöä, jolla ehkäistään hyvän 

kauppatavan vastaisia käytäntöjä 

franchisingalalla ja puututaan niihin; 

Or. en 
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Tarkistus   84 

Olga Sehnalová, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. muistuttaa, että parlamentti on 

toistuvasti pyytänyt komissiota laatimaan 

EU:n sääntelykehyksen, jolla kielletään 

hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt 

elintarvikeketjussa; kehottaa komissiota 

esittämään viipymättä tätä koskevan 

ehdotuksen; 

Or. en 

 

Tarkistus   85 

Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. muistuttaa, että eettiset säännöt 

koostuvat franchise-antajien 

hyväksymistä säännöistä ja lain 

edellyttämistä säännöistä; eettisten 

sääntöjen olisi aina tuotettava lisäarvoa 

niille, jotka haluavat noudattaa niitä; 

Or. en 

 

Tarkistus   86 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 8 a. pitää valitettavana sitä, että EU:n 

jäsenvaltioiden lähestymistavat 

franchisingia koskevaan lainsäädäntöön 

ovat epäyhtenäisiä, mikä voi haitata 

olennaisesti rajatylittävää franchise-

toimintaa; 

Or. en 

 

Tarkistus   87 

Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. toteaa, että franchisingsopimuksissa 

olisi täysin noudatettava tasapainoisen 

kumppanuuden periaatteita, joiden 

mukaan franchise-antajan ja franchise-

yrittäjän on toimittava toisiaan kohtaan 

kohtuullisella ja oikeudenmukaisella 

tavalla sekä ratkaistava valitukset, 

vääryydet ja kiistat avoimen, järkevän ja 

suoran viestinnän avulla; 

9. toteaa, että franchisingsopimuksissa 

olisi täysin noudatettava 

sopimusperusteisen yhtiökumppanuuden 
periaatteita, joiden mukaan franchise-

antajan ja franchise-yrittäjän on 

noudatettava lakia sekä ratkaistava 

valitukset, vääryydet ja kiistat ensisijaisesti 

avoimen, järkevän ja suoran viestinnän 

avulla ja kirjallisen sopimuksensa 

mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus   88 

Philippe Juvin 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. toteaa, että franchisingsopimuksissa 

olisi täysin noudatettava tasapainoisen 

kumppanuuden periaatteita, joiden mukaan 

franchise-antajan ja franchise-yrittäjän on 

toimittava toisiaan kohtaan kohtuullisella 

ja oikeudenmukaisella tavalla sekä 

9. toteaa, että franchisingsopimuksissa 

olisi täysin noudatettava tasapainoisen 

kumppanuuden periaatteita, joiden mukaan 

franchise-antajan ja franchise-yrittäjän on 

toimittava toisiaan kohtaan kohtuullisella 

ja oikeudenmukaisella tavalla sekä 
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ratkaistava valitukset, vääryydet ja kiistat 

avoimen, järkevän ja suoran viestinnän 

avulla; 

ratkaistava valitukset, vääryydet ja kiistat 

avoimen, selkeän, järkevän ja suoran 

viestinnän avulla; 

Or. fr 

 

Tarkistus   89 

Maria Grapini 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. toteaa, että franchisingsopimuksissa 

olisi täysin noudatettava tasapainoisen 

kumppanuuden periaatteita, joiden mukaan 

franchise-antajan ja franchise-yrittäjän on 

toimittava toisiaan kohtaan kohtuullisella 

ja oikeudenmukaisella tavalla sekä 

ratkaistava valitukset, vääryydet ja kiistat 

avoimen, järkevän ja suoran viestinnän 

avulla; 

9. toteaa, että franchisingsopimuksissa 

on täysin noudatettava tasapainoisen 

kumppanuuden periaatteita, joiden mukaan 

franchise-antajan ja franchise-yrittäjän on 

toimittava toisiaan kohtaan kohtuullisella 

ja oikeudenmukaisella tavalla sekä 

ratkaistava valitukset, vääryydet ja kiistat 

avoimen, järkevän ja suoran viestinnän 

avulla; 

Or. ro 

 

Tarkistus   90 

Mylène Troszczynski 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa komissiota tutkimaan 

yhteyspisteen kautta tai muulla tavalla 

saamiaan valituksia ja laatimaan näiden 

tietojen perusteella hyvän kauppatavan 

vastaisista käytännöistä luettelon, joka ei 

ole tyhjentävä; 

Poistetaan. 

Or. fr 
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Tarkistus   91 

Andreas Schwab 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa komissiota tutkimaan 

yhteyspisteen kautta tai muulla tavalla 

saamiaan valituksia ja laatimaan näiden 

tietojen perusteella hyvän kauppatavan 

vastaisista käytännöistä luettelon, joka ei 

ole tyhjentävä; 

10. kehottaa jäsenvaltioita välittämään 

komissiolle yhteyspisteen kautta tai muulla 

tavalla saamiaan valituksia ja muita 

merkityksellisiä tietoja; kehottaa 

komissiota laatimaan näiden tietojen 

perusteella hyvän kauppatavan vastaisista 

käytännöistä luettelon, joka ei ole 

tyhjentävä, sekä tarvittaessa perustamaan 

asiantuntijaryhmän keräämään lisätietoa 

franchise-toiminnasta vähittäisalalla, 

erityisesti hyvän kauppatavan vastaisista 

käytännöistä; 

Or. de 

Tarkistus   92 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa komissiota tutkimaan 

yhteyspisteen kautta tai muulla tavalla 

saamiaan valituksia ja laatimaan näiden 

tietojen perusteella hyvän kauppatavan 

vastaisista käytännöistä luettelon, joka ei 

ole tyhjentävä; 

10. kehottaa jäsenvaltioita 

toimittamaan valituksia tai muita 

merkittäviä tietoja, joita ne saavat 

olemassa olevien yhteyspisteiden kautta tai 

muulla tavalla, komissiolle tutkittavaksi, ja 

toteaa, että tämä voisi auttaa laatimaan 

työstettäväksi hyvän kauppatavan 

vastaisista käytännöistä suuntaa-antavan 

luettelon, joka ei ole tyhjentävä, sekä 

päivittämään parhaita käytäntöjä 

koskevat suuntaviivat; 

Or. en 

 

Tarkistus   93 
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Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa komissiota tutkimaan 

yhteyspisteen kautta tai muulla tavalla 

saamiaan valituksia ja laatimaan näiden 

tietojen perusteella hyvän kauppatavan 

vastaisista käytännöistä luettelon, joka ei 

ole tyhjentävä; 

10. kehottaa komissiota tutkimaan 

yhteyspisteen kautta tai muulla tavalla 

saamiaan valituksia ja laatimaan näiden 

tietojen perusteella hyvän kauppatavan 

vastaisista käytännöistä luettelon, joka ei 

ole tyhjentävä, ja harkitsemaan 

lisätoimien toteuttamista, jotta voidaan 

korjata paremmin franchise-antajien ja 

franchise-yrittäjien välisissä suhteissa 

ilmeneviä markkinoiden 

toimintapuutteita; 

Or. en 

 

Tarkistus   94 

Igor Šoltes 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa komissiota tutkimaan 

yhteyspisteen kautta tai muulla tavalla 

saamiaan valituksia ja laatimaan näiden 

tietojen perusteella hyvän kauppatavan 

vastaisista käytännöistä luettelon, joka ei 

ole tyhjentävä; 

10. kehottaa komissiota tutkimaan 

yhteyspisteen kautta tai muulla tavalla 

saamiaan valituksia ja laatimaan näiden 

tietojen perusteella hyvän kauppatavan 

vastaisista käytännöistä luettelon, joka ei 

ole tyhjentävä ja joka olisi julkaistava ja 

asetettava franchise-antajien ja franchise-

yrittäjien saataville; 

Or. en 

 

Tarkistus   95 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 
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Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa komissiota tutkimaan 

yhteyspisteen kautta tai muulla tavalla 

saamiaan valituksia ja laatimaan näiden 

tietojen perusteella hyvän kauppatavan 

vastaisista käytännöistä luettelon, joka ei 

ole tyhjentävä; 

10. kehottaa komissiota tutkimaan 

yhteyspisteen kautta tai muulla tavalla 

saamiaan valituksia ja laatimaan 

ehdotuksia lisätoimista, joilla 

parannetaan franchisingalan toimivuutta 

ja estetään hyvän kauppatavan vastaisten 

käytäntöjen soveltaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus   96 

Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa komissiota tutkimaan 

yhteyspisteen kautta tai muulla tavalla 

saamiaan valituksia ja laatimaan näiden 

tietojen perusteella hyvän kauppatavan 

vastaisista käytännöistä luettelon, joka ei 

ole tyhjentävä; 

10. kehottaa komissiota tutkimaan 

franchisingiin liittyvää tilannetta EU:ssa 

ja laatimaan franchise-yrittäjiltä, 

franchise-antajilta ja muilta sidosryhmiltä 

saamiensa tietojen perusteella hyvän 

kauppatavan vastaisista käytännöistä 

luettelon, joka ei ole tyhjentävä; 

Or. en 

 

Tarkistus   97 

Maria Grapini 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa komissiota tutkimaan 

yhteyspisteen kautta tai muulla tavalla 

saamiaan valituksia ja laatimaan näiden 

tietojen perusteella hyvän kauppatavan 

10. kehottaa komissiota tutkimaan 

yhteyspisteen kautta tai muulla tavalla 

saamiaan valituksia ja laatimaan näiden 

tietojen perusteella hyvän kauppatavan 
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vastaisista käytännöistä luettelon, joka ei 

ole tyhjentävä; 

vastaisista käytännöistä luettelon, joka ei 

ole tyhjentävä, sekä määrittämään 

toteutettavat toimenpiteet; 

Or. ro 

 

Tarkistus   98 

Philippe Juvin 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa komissiota tutkimaan 

yhteyspisteen kautta tai muulla tavalla 

saamiaan valituksia ja laatimaan näiden 

tietojen perusteella hyvän kauppatavan 

vastaisista käytännöistä luettelon, joka ei 

ole tyhjentävä; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. fr 

 

Tarkistus   99 

Daniel Dalton 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa komissiota tutkimaan 

yhteyspisteen kautta tai muulla tavalla 

saamiaan valituksia ja laatimaan näiden 

tietojen perusteella hyvän kauppatavan 

vastaisista käytännöistä luettelon, joka ei 

ole tyhjentävä; 

10. kehottaa komissiota tutkimaan 

yhteyspisteen kautta saamiaan valituksia ja 

raportoimaan, miten itsesääntelyä ja 

asiassa sovellettavaa lainsäädäntöä 

pannaan täytäntöön; 

Or. en 
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Tarkistus   100 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Pina Picierno, 

Liisa Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. painottaa erityisesti tarvetta saada 

oikeita ja kattavia tietoja ennen 

sopimuksen tekoa, muun muassa siten, että 

tietoja franchise-mallin suorituskyvystä 

sekä yleensä että kohdennetusti franchise-

yrittäjän suunnitellulla sijaintipaikalla on 

saatavilla kirjallisesti viimeistään 

15 työpäivää ennen sopimuksen 

allekirjoittamista, ja ottaa käyttöön viiden 

päivän peruuttamisaika sopimuksen 

tekemisen jälkeen; 

11. painottaa erityisesti tarvetta 

erityisiin periaatteisiin, joilla varmistetaan 

osapuolten tasapuoliset sopimusoikeudet 

ja -velvollisuudet, kuten selkeiden, 

oikeiden ja kattavien tietojen saaminen 
ennen sopimuksen tekoa, muun muassa 

siten, että tietoja franchise-mallin 

suorituskyvystä ja luottamuksellisuutta 

koskevista selkeistä rajoituksista sekä 

yleensä että kohdennetusti franchise-

yrittäjän suunnitellulla sijaintipaikalla on 

saatavilla kirjallisesti viimeistään 

15 työpäivää ennen sopimuksen 

allekirjoittamista, ja tarvetta ottaa käyttöön 

viiden päivän peruuttamisaika sopimuksen 

tekemisen jälkeen; toteaa, että franchise-

antajalla on velvollisuus varmistaa, että 

sopimuksen kesto on riittävä, jotta 

franchise-yrittäjä voi kattaa tekemänsä 

investoinnit; toteaa myös, että franchise-

antajan on annettava franchise-yrittäjälle 

jatkuvasti kaupallista ja teknistä tukea 

sopimuksen keston ajan sekä 

oikeudenmukaiset korvaukset sopimuksen 

päättyessä; 

Or. en 

 

Tarkistus   101 

Daniel Dalton 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. painottaa erityisesti tarvetta saada 11. painottaa tarvetta asettaa oikeita ja 
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oikeita ja kattavia tietoja ennen 

sopimuksen tekoa, muun muassa siten, 

että tietoja franchise-mallin 

suorituskyvystä sekä yleensä että 

kohdennetusti franchise-yrittäjän 

suunnitellulla sijaintipaikalla on 

saatavilla kirjallisesti viimeistään 

15 työpäivää ennen sopimuksen 

allekirjoittamista, ja ottaa käyttöön viiden 

päivän peruuttamisaika sopimuksen 

tekemisen jälkeen; 

kattavia tietoja saataville kirjallisesti ennen 

sopimuksen allekirjoittamista; 

Or. en 

 

Tarkistus   102 

Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. painottaa erityisesti tarvetta saada 

oikeita ja kattavia tietoja ennen 

sopimuksen tekoa, muun muassa siten, että 

tietoja franchise-mallin suorituskyvystä 

sekä yleensä että kohdennetusti franchise-

yrittäjän suunnitellulla sijaintipaikalla on 

saatavilla kirjallisesti viimeistään 

15 työpäivää ennen sopimuksen 

allekirjoittamista, ja ottaa käyttöön viiden 

päivän peruuttamisaika sopimuksen 

tekemisen jälkeen; 

11. pitää valitettavana franchising-

markkinoiden puutteellista avoimuutta; 
painottaa erityisesti tarvetta saada oikeita ja 

kattavia tietoja ennen sopimuksen tekoa, 

muun muassa siten, että tietoja franchise-

mallin suorituskyvystä sekä yleensä että 

kohdennetusti franchise-yrittäjän 

suunnitellulla sijaintipaikalla on saatavilla 

kirjallisesti viimeistään 15 työpäivää ennen 

sopimuksen allekirjoittamista, ja ottaa 

käyttöön viiden päivän peruuttamisaika 

sopimuksen tekemisen jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus   103 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík, Andreas Schwab 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. painottaa erityisesti tarvetta saada 

oikeita ja kattavia tietoja ennen 

sopimuksen tekoa, muun muassa siten, että 

tietoja franchise-mallin suorituskyvystä 

sekä yleensä että kohdennetusti franchise-

yrittäjän suunnitellulla sijaintipaikalla on 

saatavilla kirjallisesti viimeistään 

15 työpäivää ennen sopimuksen 

allekirjoittamista, ja ottaa käyttöön viiden 

päivän peruuttamisaika sopimuksen 

tekemisen jälkeen; 

11. painottaa erityisesti tarvetta saada 

oikeita ja kattavia tietoja ennen 

sopimuksen tekoa, muun muassa siten, että 

tietoja franchise-mallin suorituskyvystä 

sekä yleensä että kohdennetusti franchise-

yrittäjän suunnitellulla sijaintipaikalla on 

saatavilla kirjallisesti ja ilmoittamalla 

riittävän ajoissa ennen sopimuksen 

allekirjoittamista; 

Or. en 

 

Tarkistus   104 

Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. korostaa, että franchise-antajan on 

annettava erityistä alkukoulutusta ja 

asianmukaista opastusta franchise-

yrittäjille sopimuksen voimassaoloaikana; 

12. korostaa, että franchise-antajan on 

annettava riittävästi erityistä 

alkukoulutusta ja asianmukaista opastusta 

franchise-yrittäjille sopimuksen 

voimassaoloaikana; 

Or. en 

 

Tarkistus   105 

Philippe Juvin 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. korostaa, että franchise-antajan on 

annettava erityistä alkukoulutusta ja 

asianmukaista opastusta franchise-

yrittäjille sopimuksen voimassaoloaikana; 

12. korostaa, että franchise-antajan on 

annettava erityistä alkukoulutusta ja 

asianmukaista opastusta ja tietoa franchise-

yrittäjille sopimuksen voimassaoloaikana; 
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Or. fr 

 

Tarkistus   106 

Jiří Pospíšil 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. korostaa, että franchise-antajan on 

annettava erityistä alkukoulutusta ja 

asianmukaista opastusta franchise-

yrittäjille sopimuksen voimassaoloaikana; 

12. korostaa, että franchise-antajan on 

annettava tarvittaessa erityistä 

alkukoulutusta ja asianmukaista opastusta 

franchise-yrittäjille sopimuksen 

voimassaoloaikana; 

Or. en 

 

Tarkistus   107 

Daniel Dalton 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. korostaa, että franchise-antajan on 

annettava erityistä alkukoulutusta ja 

asianmukaista opastusta franchise-

yrittäjille sopimuksen voimassaoloaikana; 

12. toteaa, että yleensä franchise-

antajan on annettava erityistä 

alkukoulutusta ja asianmukaista opastusta 

franchise-yrittäjille sopimuksen 

voimassaoloaikana; 

Or. en 

 

Tarkistus   108 

Edward Czesak 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. muistuttaa franchise-yrittäjien 13. muistuttaa franchise-yrittäjien 
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velvoitteesta pyrkiä kaikin tavoin 

franchise-liiketoiminnan kasvattamiseen ja 

franchise-verkoston yhteisen imagon ja 

maineen säilyttämiseen sekä tässä 

tarkoituksessa tehdä lojaalisti yhteistyötä 

kaikkien verkostoon kuuluvien 

kumppaneiden kanssa sekä kunnioittaa 

franchise-malliin liittyviä teollis- ja 

tekijänoikeuksia; 

velvoitteesta pyrkiä kaikin tavoin 

franchise-liiketoiminnan kasvattamiseen ja 

franchise-verkoston yhteisen imagon ja 

maineen säilyttämiseen sekä tässä 

tarkoituksessa tehdä lojaalisti yhteistyötä 

kaikkien verkostoon kuuluvien 

kumppaneiden kanssa sekä kunnioittaa 

franchise-malliin liittyviä teollis- ja 

tekijänoikeuksia sekä myös 

kilpailuoikeudellista lainsäädäntöä; 

Or. pl 

Tarkistus   109 

Jean-Marie Cavada 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 a. kehottaa komissiota selventämään 

franchise-yrittäjän ja franchise-antajan 

välisiä vastuuseen liittyviä ristiriitoja 

teollis- ja immateriaalioikeuksien 

loukkaamista koskevissa tapauksissa; 

Or. en 

 

Tarkistus   110 

Jean-Marie Cavada 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 b. kehottaa komissiota harkitsemaan 

ehdotusta EU:n direktiiviksi hyvän 

kauppatavan vastaisten käytäntöjen 

torjumisesta franchisingalalla, jolla on 

rajatylittäviä vaikutuksia; 

Or. en 
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Tarkistus   111 

Mylène Troszczynski 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. toteaa kuitenkin, että joskus 

franchise-antajat edellyttävät franchise-

yrittäjien ostavan tuotteita ja palveluja, 

jotka eivät liity franchise-malliin; katsoo, 

että tällaisen vaatimuksen ei pitäisi katsoa 

kuuluvan franchise-yrittäjillä olevaan 

franchise-verkoston yhteisen imagon ja 

maineen säilyttämistä koskevaan 

velvoitteeseen, sillä se voi usein olla hyvän 

kauppatavan vastainen käytäntö; 

Poistetaan. 

Or. fr 

 

Tarkistus   112 

Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. toteaa kuitenkin, että joskus 

franchise-antajat edellyttävät franchise-

yrittäjien ostavan tuotteita ja palveluja, 

jotka eivät liity franchise-malliin; katsoo, 

että tällaisen vaatimuksen ei pitäisi katsoa 

kuuluvan franchise-yrittäjillä olevaan 

franchise-verkoston yhteisen imagon ja 

maineen säilyttämistä koskevaan 

velvoitteeseen, sillä se voi usein olla hyvän 

kauppatavan vastainen käytäntö; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   113 

Daniel Dalton 
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Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. toteaa kuitenkin, että joskus 

franchise-antajat edellyttävät franchise-

yrittäjien ostavan tuotteita ja palveluja, 

jotka eivät liity franchise-malliin; katsoo, 

että tällaisen vaatimuksen ei pitäisi katsoa 

kuuluvan franchise-yrittäjillä olevaan 

franchise-verkoston yhteisen imagon ja 

maineen säilyttämistä koskevaan 

velvoitteeseen, sillä se voi usein olla hyvän 

kauppatavan vastainen käytäntö; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   114 

Philippe Juvin 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. toteaa kuitenkin, että joskus 

franchise-antajat edellyttävät franchise-

yrittäjien ostavan tuotteita ja palveluja, 

jotka eivät liity franchise-malliin; katsoo, 

että tällaisen vaatimuksen ei pitäisi katsoa 

kuuluvan franchise-yrittäjillä olevaan 

franchise-verkoston yhteisen imagon ja 

maineen säilyttämistä koskevaan 

velvoitteeseen, sillä se voi usein olla hyvän 

kauppatavan vastainen käytäntö; 

14. panee merkille, että joskus tiettyjen 

franchise-antajien sanotaan edellyttävän, 

että franchise-yrittäjät ostavat tuotteita ja 

palveluja, jotka eivät liity franchise-

malliin; katsoo, että tällaisen vaatimuksen 

ei pitäisi katsoa kuuluvan franchise-

yrittäjillä olevaan franchise-verkoston 

yhteisen imagon ja maineen säilyttämistä 

koskevaan velvoitteeseen, sillä se saattaa 

olla hyvän kauppatavan vastainen 

käytäntö; 

Or. fr 

 

Tarkistus   115 

Daniel Dalton 
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Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa, että 

kilpailukieltolausekkeet olisi muotoiltava 

selvästi, niiden olisi oltava kohtuullisia ja 

oikeasuhteisia eikä niitä saisi soveltaa 

pitempään kuin on ehdottoman 

välttämätöntä, kun otetaan erityisesti 

huomioon franchise-yrittäjien 

mahdollinen tarve muuttaa franchise-

malliaan, jos heidän lähiympäristönsä ja 

näin ollen myös tuotteiden ja palvelujen 

kysyntä muuttuu; 

15. korostaa, että 

kilpailukieltolausekkeet olisi muotoiltava 

selvästi ja niiden olisi oltava kohtuullisia ja 

oikeasuhteisia; 

Or. en 

 

Tarkistus   116 

Mylène Troszczynski 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa, että 

kilpailukieltolausekkeet olisi muotoiltava 

selvästi, niiden olisi oltava kohtuullisia ja 

oikeasuhteisia eikä niitä saisi soveltaa 

pitempään kuin on ehdottoman 

välttämätöntä, kun otetaan erityisesti 

huomioon franchise-yrittäjien 

mahdollinen tarve muuttaa franchise-

malliaan, jos heidän lähiympäristönsä ja 

näin ollen myös tuotteiden ja palvelujen 

kysyntä muuttuu; 

15. korostaa, että 

kilpailukieltolausekkeet ovat yleensä 

selvästi muotoiltuja, kohtuullisia ja 

oikeasuhteisia eikä niitä sovelleta 

pitempään kuin on ehdottoman 

välttämätöntä, 

Or. fr 

Tarkistus   117 

Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa, että 

kilpailukieltolausekkeet olisi muotoiltava 

selvästi, niiden olisi oltava kohtuullisia ja 

oikeasuhteisia eikä niitä saisi soveltaa 

pitempään kuin on ehdottoman 

välttämätöntä, kun otetaan erityisesti 

huomioon franchise-yrittäjien 

mahdollinen tarve muuttaa franchise-

malliaan, jos heidän lähiympäristönsä ja 

näin ollen myös tuotteiden ja palvelujen 

kysyntä muuttuu; 

15. korostaa, että 

kilpailukieltolausekkeet olisi muotoiltava 

selvästi eikä niitä saisi soveltaa pitempään 

kuin on ehdottoman välttämätöntä; 

Or. en 

 

Tarkistus   118 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. panee huolestuneena merkille, että 

franchise-tuotteiden rinnakkaistuonti 

vaarantaa vakavasti alueellista 

yksinoikeutta koskevat sopimukset sekä 

loukkaa franchise-mallia ja on sen kanssa 

ristiriidassa franchise-yrittäjien 

vahingoksi; pitää franchise-antajia 

vastuullisina, jos he pystyvät rajoittamaan 

ja estämään tällaista tuontia alueelle; 

Or. en 

 

Tarkistus   119 

Daniel Dalton 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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16. panee huolestuneena merkille 

internetmyynnistä syntyvät kiistat, koska 

ne ovat erittäin tärkeitä digitaalisilla 

markkinoilla, mutta perinteisissä 

franchisingsopimuksissa ei oteta 

huomioon internetmyynnin mahdollisia 

vaikutuksia yksinoikeuslausekkeisiin, 

mikä mahdollistaa sen, että alueella, jolla 

franchise-yrittäjällä on yksinoikeus, 

asiakkaat saattavat ostaa tuotteita 

franchise-antajalta, vaikka he noutavat 

tavarat franchise-yrittäjän liikkeestä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   120 

Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. panee huolestuneena merkille 

internetmyynnistä syntyvät kiistat, koska 

ne ovat erittäin tärkeitä digitaalisilla 

markkinoilla, mutta perinteisissä 

franchisingsopimuksissa ei oteta 

huomioon internetmyynnin mahdollisia 

vaikutuksia yksinoikeuslausekkeisiin, 

mikä mahdollistaa sen, että alueella, jolla 

franchise-yrittäjällä on yksinoikeus, 

asiakkaat saattavat ostaa tuotteita 

franchise-antajalta, vaikka he noutavat 

tavarat franchise-yrittäjän liikkeestä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   121 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 



 

PE599.674v01-00 62/68 AM\1116865FI.docx 

FI 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. panee huolestuneena merkille 

internetmyynnistä syntyvät kiistat, koska 

ne ovat erittäin tärkeitä digitaalisilla 

markkinoilla, mutta perinteisissä 

franchisingsopimuksissa ei oteta huomioon 

internetmyynnin mahdollisia vaikutuksia 

yksinoikeuslausekkeisiin, mikä 

mahdollistaa sen, että alueella, jolla 

franchise-yrittäjällä on yksinoikeus, 

asiakkaat saattavat ostaa tuotteita 

franchise-antajalta, vaikka he noutavat 

tavarat franchise-yrittäjän liikkeestä; 

16. panee huolestuneena merkille 

internetmyynnistä syntyvät kiistat, koska 

ne ovat erittäin tärkeitä digitaalisilla 

markkinoilla, mutta franchise-antajan ja 

franchise-yrittäjän välinen valtasuhde on 

usein hyvin epätasapainoinen, ja 
perinteisissä franchisingsopimuksissa ei 

oteta huomioon internetmyynnin 

mahdollisia vaikutuksia 

yksinoikeuslausekkeisiin, mikä 

mahdollistaa sen, että alueella, jolla 

franchise-yrittäjällä on yksinoikeus, 

asiakkaat saattavat ostaa tuotteita 

franchise-antajalta, vaikka he noutavat 

tavarat franchise-yrittäjän liikkeestä; 

muistuttaa, että olisi pyrittävä estämään 

internetmyyjiä kehittämästä perusteetonta 

kilpailuetua franchise-yrityksiin nähden; 

Or. en 

 

Tarkistus   122 

Daniel Dalton 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. panee huolestuneena merkille 

internetmyynnistä syntyvät kiistat, koska 

ne ovat erittäin tärkeitä digitaalisilla 

markkinoilla, mutta perinteisissä 

franchisingsopimuksissa ei oteta huomioon 

internetmyynnin mahdollisia vaikutuksia 

yksinoikeuslausekkeisiin, mikä 

mahdollistaa sen, että alueella, jolla 

franchise-yrittäjällä on yksinoikeus, 

asiakkaat saattavat ostaa tuotteita 

franchise-antajalta, vaikka he noutavat 

tavarat franchise-yrittäjän liikkeestä; 

16. panee merkille internetmyynnin 

yhteydessä syntyvät ongelmat, sillä 

perinteisissä franchisingsopimuksissa ei 

useinkaan oteta huomioon 

internetmyynnin mahdollisia vaikutuksia 

yksinoikeuslausekkeisiin, mikä 

mahdollistaa sen, että alueella, jolla 

franchise-yrittäjällä on yksinoikeus, 

asiakkaat saattavat ostaa tuotteita 

franchise-antajalta, vaikka he noutavat 

tavarat franchise-yrittäjän liikkeestä; 

Or. en 



 

AM\1116865FI.docx 63/68 PE599.674v01-00 

 FI 

 

Tarkistus   123 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. panee huolestuneena merkille 

internetmyynnistä syntyvät kiistat, koska 

ne ovat erittäin tärkeitä digitaalisilla 

markkinoilla, mutta perinteisissä 

franchisingsopimuksissa ei oteta 

huomioon internetmyynnin mahdollisia 

vaikutuksia yksinoikeuslausekkeisiin, 

mikä mahdollistaa sen, että alueella, jolla 

franchise-yrittäjällä on yksinoikeus, 

asiakkaat saattavat ostaa tuotteita 

franchise-antajalta, vaikka he noutavat 

tavarat franchise-yrittäjän liikkeestä; 

16. panee huolestuneena merkille 

verkkomyynnistä syntyvät kiistat, koska 

verkkomyynti muodostaa yhä suuremman 

osan franchise-liiketoimintamallista 

mutta ei sisälly perinteisiin 

franchisingsopimuksiin, joissa ei oteta 

huomioon internetmyynnin mahdollisia 

vaikutuksia sopimusten määräyksiin; 

kehottaa sen vuoksi sisällyttämään 

franchisingsopimuksiin verkkomyyntiä 

koskevia lausekkeita; 

Or. en 

 

Tarkistus   124 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. on huolissaan franchise-yrittäjän 

kautta kerättyjen kuluttajatietojen 

käytöstä; pyytää komissiota ottamaan 

huomioon tulevissa toimissaan tämän 

liiketoimintamallin digitaaliset 

näkökohdat; 

Or. en 
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Tarkistus   125 

Jasenko Selimovic 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. pyytää komissiota laatimaan 

vähittäisalan franchise-toiminnan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia ohjeita; 

pyytää komissiota tässä yhteydessä 

laatimaan analyysin olemassaolevista 

itsesääntelyvälineistä sekä jäsenvaltioiden 

lainsäädäntökäytännöistä vähittäisalan 

franchise-toiminnassa sekä toimittamaan 

analyysinsa tulokset parlamentille yhdessä 

jatkotoimia koskevien suositusten kanssa, 

joissa keskitytään tehokkaan 

täytäntöönpanon tarpeeseen; 

17. pyytää komissiota laatimaan 

vähittäisalan franchise-toiminnan 

parhaisiin käytäntöihin sekä tekniikan ja 

markkinoiden uusimpaan kehitykseen, 

kuten internetmyyntiin, perustuvia ohjeita; 

pyytää komissiota tässä yhteydessä 

laatimaan analyysin olemassaolevista 

itsesääntelyvälineistä sekä jäsenvaltioiden 

lainsäädäntökäytännöistä vähittäisalan 

franchise-toiminnassa sekä toimittamaan 

analyysinsa tulokset parlamentille yhdessä 

jatkotoimia koskevien suositusten kanssa, 

joissa keskitytään tehokkaan 

täytäntöönpanon tarpeeseen ja siihen, 

miten EU:n franchisingmarkkinoita olisi 

kehitettävä; 

Or. en 

 

Tarkistus   126 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. pyytää komissiota laatimaan 

vähittäisalan franchise-toiminnan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia ohjeita; 

pyytää komissiota tässä yhteydessä 

laatimaan analyysin olemassaolevista 

itsesääntelyvälineistä sekä jäsenvaltioiden 

lainsäädäntökäytännöistä vähittäisalan 

franchise-toiminnassa sekä toimittamaan 

analyysinsa tulokset parlamentille yhdessä 

jatkotoimia koskevien suositusten kanssa, 

17. kehottaa komissiota laatimaan 

vähittäisalan franchise-toiminnan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia ohjeita; 

pyytää komissiota tässä yhteydessä 

käynnistämään julkisen kuulemisen, jotta 

saadaan puolueetonta tietoa franchise-

toiminnan todellisesta tilanteesta, ja sen 

jälkeen laatimaan analyysin 

olemassaolevista itsesääntelyvälineistä 

sekä jäsenvaltioiden 
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joissa keskitytään tehokkaan 

täytäntöönpanon tarpeeseen; 

lainsäädäntökäytännöistä vähittäisalan 

franchise-toiminnassa sekä toimittamaan 

analyysinsa tulokset parlamentille yhdessä 

jatkotoimia koskevien suositusten kanssa, 

joissa keskitytään tehokkaan 

täytäntöönpanon tarpeeseen; 

Or. en 

 

Tarkistus   127 

Dennis de Jong 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. pyytää komissiota laatimaan 

vähittäisalan franchise-toiminnan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia ohjeita; 

pyytää komissiota tässä yhteydessä 

laatimaan analyysin olemassaolevista 

itsesääntelyvälineistä sekä jäsenvaltioiden 

lainsäädäntökäytännöistä vähittäisalan 

franchise-toiminnassa sekä toimittamaan 

analyysinsa tulokset parlamentille yhdessä 

jatkotoimia koskevien suositusten kanssa, 

joissa keskitytään tehokkaan 

täytäntöönpanon tarpeeseen; 

17. pyytää komissiota laatimaan 

vähittäisalan franchise-toiminnan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia ohjeita 

ja toimittamaan ne parlamentille 

viimeistään tammikuussa 2018; pyytää 

komissiota tässä yhteydessä laatimaan 

analyysin olemassaolevista 

itsesääntelyvälineistä sekä jäsenvaltioiden 

lainsäädäntökäytännöistä vähittäisalan 

franchise-toiminnassa sekä toimittamaan 

analyysinsa tulokset parlamentille yhdessä 

jatkotoimia koskevien suositusten kanssa, 

joissa keskitytään tehokkaan 

täytäntöönpanon tarpeeseen; 

Or. en 

 

Tarkistus   128 

Dita Charanzová 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. pyytää komissiota laatimaan 

vähittäisalan franchise-toiminnan 

17. pyytää komissiota laatimaan 

jäsenvaltioissa harjoitettavan vähittäisalan 
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parhaisiin käytäntöihin perustuvia ohjeita; 

pyytää komissiota tässä yhteydessä 

laatimaan analyysin olemassaolevista 

itsesääntelyvälineistä sekä jäsenvaltioiden 

lainsäädäntökäytännöistä vähittäisalan 

franchise-toiminnassa sekä toimittamaan 

analyysinsa tulokset parlamentille yhdessä 

jatkotoimia koskevien suositusten kanssa, 

joissa keskitytään tehokkaan 

täytäntöönpanon tarpeeseen; 

franchise-toiminnan parhaisiin 

käytäntöihin perustuvia muita kuin 

lainsäädännöllisiä ohjeita ja tukemaan 

edelleen vastaavia franchisingiin liittyviä 

ohjelmia, kuten toimitusketjualoitetta; 

pyytää komissiota tässä yhteydessä 

laatimaan analyysin olemassaolevista 

itsesääntelyvälineistä sekä jäsenvaltioiden 

lainsäädäntökäytännöistä vähittäisalan 

franchise-toiminnassa sekä toimittamaan 

analyysinsa tulokset parlamentille; 

Or. en 

 

Tarkistus   129 

Richard Sulík 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. pyytää komissiota laatimaan 

vähittäisalan franchise-toiminnan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia ohjeita; 

pyytää komissiota tässä yhteydessä 

laatimaan analyysin olemassaolevista 

itsesääntelyvälineistä sekä jäsenvaltioiden 

lainsäädäntökäytännöistä vähittäisalan 

franchise-toiminnassa sekä toimittamaan 

analyysinsa tulokset parlamentille yhdessä 

jatkotoimia koskevien suositusten kanssa, 

joissa keskitytään tehokkaan 

täytäntöönpanon tarpeeseen; 

17. pyytää komissiota laatimaan 

vähittäisalan franchise-toiminnan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia ohjeita; 

pyytää komissiota tässä yhteydessä 

laatimaan analyysin olemassaolevista 

itsesääntelyvälineistä sekä jäsenvaltioiden 

lainsäädäntökäytännöistä vähittäisalan 

franchise-toiminnassa sekä toimittamaan 

analyysinsa tulokset parlamentille; 

Or. en 

 

Tarkistus   130 

Igor Šoltes 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. pyytää komissiota laatimaan 

vähittäisalan franchise-toiminnan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia ohjeita; 

pyytää komissiota tässä yhteydessä 

laatimaan analyysin olemassaolevista 

itsesääntelyvälineistä sekä jäsenvaltioiden 

lainsäädäntökäytännöistä vähittäisalan 

franchise-toiminnassa sekä toimittamaan 

analyysinsa tulokset parlamentille yhdessä 

jatkotoimia koskevien suositusten kanssa, 

joissa keskitytään tehokkaan 

täytäntöönpanon tarpeeseen; 

17. pyytää komissiota laatimaan 

vähittäisalan franchise-toiminnan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia ohjeita; 

pyytää komissiota tässä yhteydessä 

laatimaan analyysin olemassaolevista 

itsesääntelyvälineistä sekä jäsenvaltioiden 

lainsäädäntökäytännöistä vähittäisalan 

franchise-toiminnassa sekä toimittamaan 

analyysinsa tulokset parlamentille yhdessä 

jatkotoimia koskevien suositusten kanssa, 

joissa keskitytään tehokkaan 

täytäntöönpanon ja tarvittaessa uusien 

sääntelytoimien tarpeeseen; 

Or. en 

 

Tarkistus   131 

Jiří Pospíšil 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. pyytää komissiota laatimaan 

vähittäisalan franchise-toiminnan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia ohjeita; 

pyytää komissiota tässä yhteydessä 

laatimaan analyysin olemassaolevista 

itsesääntelyvälineistä sekä jäsenvaltioiden 

lainsäädäntökäytännöistä vähittäisalan 

franchise-toiminnassa sekä toimittamaan 

analyysinsa tulokset parlamentille yhdessä 

jatkotoimia koskevien suositusten kanssa, 

joissa keskitytään tehokkaan 

täytäntöönpanon tarpeeseen; 

17. pyytää komissiota laatimaan 

vähittäisalan franchise-toiminnan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia ohjeita, 

jotka koskevat franchise-toiminnan 

rajatylittäviä näkökohtia; pyytää 

komissiota tässä yhteydessä laatimaan 

analyysin olemassaolevista 

itsesääntelyvälineistä sekä jäsenvaltioiden 

lainsäädäntökäytännöistä vähittäisalan 

franchise-toiminnassa sekä toimittamaan 

analyysinsa tulokset parlamentille yhdessä 

jatkotoimia koskevien suositusten kanssa, 

joissa keskitytään tehokkaan 

täytäntöönpanon tarpeeseen; 

Or. en 

Tarkistus   132 

Maria Grapini 
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Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. pyytää komissiota laatimaan 

vähittäisalan franchise-toiminnan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia ohjeita; 

pyytää komissiota tässä yhteydessä 

laatimaan analyysin olemassaolevista 

itsesääntelyvälineistä sekä jäsenvaltioiden 

lainsäädäntökäytännöistä vähittäisalan 

franchise-toiminnassa sekä toimittamaan 

analyysinsa tulokset parlamentille yhdessä 

jatkotoimia koskevien suositusten kanssa, 

joissa keskitytään tehokkaan 

täytäntöönpanon tarpeeseen; 

17. pyytää komissiota laatimaan 

vähittäisalan franchise-toiminnan 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia ohjeita; 

pyytää komissiota tässä yhteydessä 

laatimaan analyysin olemassaolevista 

itsesääntelyvälineistä sekä jäsenvaltioiden 

lainsäädäntökäytännöistä vähittäisalan 

franchise-toiminnassa sekä toimittamaan 

analyysinsa tulokset parlamentille yhdessä 

jatkotoimia koskevien suositusten kanssa, 

joissa keskitytään tehokkaan ja 

yhdenmukaistetun kaikki 28 jäsenvaltiota 

kattavan täytäntöönpanon tarpeeseen; 

Or. ro 

 


