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Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 1
Johdanto-osan 3 viite

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 34 ja 36 
artiklan,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 2
Johdanto-osan 4 viite

Poistetaan.

Or. cs
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 3
Johdanto-osan A kappale

A. katsoo, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ilmentävät jäsenvaltioissa
eurooppalaista yhteiskuntamallia ja yhteiskuntarauhaa sekä varmistavat 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamisen (poistetaan) 
Euroopan unionissa ja ovat väline Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamiseksi,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard Lehideux

Tarkistus 4
Johdanto-osan A kappale

A. katsoo, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat eurooppalaisen yhteiskuntamallin 
peruspilareita ja olennaisia (poistetaan) taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamisen kannalta Euroopan unionissa ja väline Lissabonin 
strategian tavoitteiden saavuttamiseksi,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Louis Cottigny

Tarkistus 5
Johdanto-osan B kappale

B. katsoo, että kyseisten palvelujen tarjoamisesta vastaavat pääasiassa sosiaalitalouden 
toimijat ja niillä pyritään toteuttamaan sellaiset yhteiset eurooppalaiset arvot kuin 
sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus sekä demokratian ja 
vapauden edistäminen ja että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen perimmäinen 
tarkoitus on turvata kansalaisten perusoikeudet ja ihmisarvon kunnioitus,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Harlem Désir

Tarkistus 6
Johdanto-osan B kappale

B. katsoo, että kyseisten palvelujen tarjoamisesta vastaavat pääasiassa sosiaalitalouden 
toimijat ja niillä pyritään toteuttamaan sellaiset yhteiset eurooppalaiset arvot kuin 
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sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus sekä demokratian ja 
vapauden edistäminen ja että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen perimmäinen 
tarkoitus on turvata kansalaisten perusoikeudet ja ihmisarvon kunnioitus,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex, Alain Hutchinson

Tarkistus 7
Johdanto-osan B kappale

B. katsoo, että kyseisten palvelujen tarjoamisesta vastaavat pääasiassa sosiaalitalouden 
toimijat ja niillä pyritään toteuttamaan sellaiset yhteiset eurooppalaiset arvot kuin 
sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus sekä demokratian ja 
vapauden edistäminen ja että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen perimmäinen 
tarkoitus on turvata kansalaisten perusoikeudet ja ihmisarvon kunnioitus,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard Lehideux

Tarkistus 8
Johdanto-osan B kappale

B. katsoo, että kyseisten palvelujen tarjoamisesta vastaavat pääasiassa sosiaalitalouden 
toimijat ja niillä pyritään toteuttamaan sellaiset yhteiset eurooppalaiset arvot kuin 
sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus sekä demokratian ja 
vapauden edistäminen ja että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen perimmäinen 
tarkoitus on turvata kansalaisten perusoikeudet ja ihmisarvon kunnioitus,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 9
Johdanto-osan B kappale

B. katsoo, että kyseisillä palveluilla pyritään toteuttamaan sellaiset yhteiset 
eurooppalaiset arvot kuin sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus 
sekä demokratian ja vapauden edistäminen ja että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
perimmäinen tarkoitus on turvata kansalaisten perusoikeudet ja ihmisarvon 
kunnioitus; katsoo, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoajien ja käyttäjien 
välillä saattaa vallita epäsymmetria, sillä monet yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
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käyttäjät ovat haavoittuvassa asemassa ja riippuvaisia tarjottavista yleishyödyllisistä 
sosiaalipalveluista; katsoo tästä syystä, että yleishyödyllisissä sosiaalipalveluissa 
olisi noudatettava oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Joel Hasse Ferreira

Tarkistus 10
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

B a. katsoo, että Euroopan kansalaisten julkisten palvelujen kysyntä on lisääntynyt viime 
vuosikymmeninä johtuen yhteiskunnan uusista tarpeista ja odotuksista, jotka 
kohdistuvat hyvinvointivaltion julkisiin viranomaisiin,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Harlem Désir

Tarkistus 11
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

B a. katsoo, että yleishyödyllisillä sosiaalipalveluilla on yhä tärkeämpi tehtävä 
eurooppalaisen yhteiskuntamallin ylläpitämisessä johtuen demografisten 
rakenteiden ja perherakenteiden kehityksestä sekä tarpeesta kehittää uusia, 
iäkkäille ihmisille tarkoitettuja palveluja sekä lastenhoitopalveluja,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 12
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

B a. katsoo, että Euroopan neuvoston laatiman Euroopan sosiaalisen peruskirjan 136 
artiklan mukaisesti yhteisön oikeuteen liittyy velvollisuuksia, joiden mukaan on 
taattava oikeus terveydenhuoltoon, sosiaaliturvaan sekä sosiaali- ja lääkintäapuun,

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 13
Johdanto-osan C kappale

C. katsoo, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat lähteenä myönteisille ulkoisille 
vaikutuksille, jotka liittyvät kasvuun, hyvinvointiin, työllisyyteen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen, ja palveluja tarjoavat usein sosiaalitalouden toimijat,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 14
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

C a. katsoo, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat luonteeltaan voittoa 
tavoittelemattomia ja pyrkivät ihmisarvon kunnioittamiseen,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 15
Johdanto-osan D kappale

D. katsoo, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoaminen tapahtuu dynaamisessa 
ympäristössä, jossa niiden on jatkuvasti kehityttävä korkean laadun ja tehokkuuden 
ylläpitämiseksi ilman, että niihin sovelletaan kilpailusääntöjä tai 
markkinaspekulaatioita,

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Joel Hasse Ferreira

Tarkistus 16
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

D a. katsoo, että eurooppalaisella yhteiskunnalla on tällä hetkellä vastassaan 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia haasteita, kuten maailmanlaajuistumisen 
vaikutukset, demografiset muutokset, tekninen kehitys, teollisuuden muutokset,
maahanmuutto tai perherakenteiden ja ammatillisten rakenteiden muutokset; 
katsoo, että tässä yhteydessä yleishyödylliset sosiaalipalvelut tarjoavat arvokasta 
tukea kyseisistä haasteista selviytymiseksi,
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 17
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

D a. katsoo, että sosiaalipalveluissa on keskeisellä sijalla ihmisarvon säilyttäminen ja ne 
suuntautuvat juuri tähän tavoitteeseen ja ovat siten osa monimutkaista 
kokonaisuutta eikä niitä pidä tarkastella erillisinä,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 18
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

D a. katsoo, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen viime vuosina tapahtunut kehitys on 
suureksi osaksi uudenlaisten yhteiskunta- ja tuottajajärjestöjen, kuten sosiaalista 
toimintaa harjoittavien osuuskuntien, sosiaalisiin päämääriin pyrkivien yritysten,
kollektiivisten intressien edistämiseksi toimivien osuuskuntien ja viime kädessä 
sosiaalisten yritysten, ansiota,

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 19
Johdanto-osan E kappale

E. katsoo, että olennaisten sosiaalipalvelujen saatavuus vaihtelee huomattavasti 
jäsenvaltiosta toiseen mutta katsoo kuitenkin, että on tarpeen tunnustaa ja panna 
täytäntöön joitakin sosiaalipalveluja, joiden saatavuus, sillä juuri ne muodostavat 
eurooppalaisen yhteiskuntamallin ytimen, olisi turvattava koko Euroopan unionissa 
sen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi,

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 20
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

E a. on tunnustettava, että jotkut yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoajat tuottavat 
elintärkeitä palveluja kansalaisyhteiskunnalle ilman, että niillä on tehtävään valtion 
myöntämät valtuudet,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 21
Johdanto-osan F kappale

F. Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 22
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

F a. katsoo, että edellä mainitussa tiedonannossa esittämiensä perusajatusten mukaan, 
komissio lähtee periaatteesta, jonka mukaan kaikki sosiaalipalvelut voidaan ilman 
lähempää tarkastelua määritellä EY:n perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklan 
mukaiseksi "taloudelliseksi toiminnaksi"; katsoo lisäksi, että sosiaalipalvelujen 
tavoitteiden ollessa pääasiassa sosiaalisia ei EY:n perustamissopimuksen 86 
artiklan 2 kohtaa ole otettu riittävällä tavalla huomioon,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 23
Johdanto-osan H kappale

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Harald Ettl

Tarkistus 24
Johdanto-osan H kappale

H. pitää näin ollen ehdottoman välttämättömänä edellä mainittujen käsitteiden ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen juridisen ympäristön selkeyttämistä ja erityisesti 
käsitteen "yleishyödyllinen" sekä kilpailua ja julkista tukea koskevien sääntöjen 
täsmentämistä,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard Lehideux

Tarkistus 25
Johdanto-osan H kappale

H. pitää näin ollen ehdottoman välttämättömänä edellä mainittujen käsitteiden ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen toimintakehyksen selkeyttämistä ja erityisesti 
käsitteen "yleishyödyllinen" sekä kilpailua ja julkista tukea koskevien sääntöjen, joita 
niihin sovelletaan tai ei sovelleta, täsmentämistä,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 26
Johdanto-osan H kappale

H. pitää näin ollen ehdottoman välttämättömänä edellä mainittujen käsitteiden ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen toimintakehyksen selkeyttämistä ja erityisesti 
käsitteen "yleishyödyllinen" sekä kilpailua ja julkista tukea koskevien sääntöjen 
täsmentämistä, jotta ei loukata yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen sosiaalista 
luonnetta,

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Joel Hasse Ferreira

Tarkistus 27
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

H a. katsoo, että kaikissa yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevissa säännöissä on 
otettava huomioon toissijaisuusperiaate, jonka mukaan julkisilla viranomaisilla on 
oikeus määritellä, järjestää ja rahoittaa yleishyödylliset sosiaalipalvelut soveliaaksi 
katsomallaan tavalla, sekä suhteellisuusperiaate, mutta samanaikaisesti kaikkien on 
noudatettava Euroopan tasolla yhteisiä perusarvoja säännellessään yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex

Tarkistus 28
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

I a. katsoo lisäksi, että sosiaalipalvelut rajaavat erityisen, voittoa tavoittelemattoman 
palvelusektorin, johon eivät päde markkina- ja kilpailuajattelua koskevat säännöt; 
on syytä tunnustaa, että on olemassa sosiaalinen ja solidaarinen taloudenala, jossa 
toimijoilla on erityinen juridinen asema,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 29
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

I a. ottaa huomioon, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on päättänyt, että 
vapauksien rajoittaminen on perusteltua, kun kyse on yleisen edun edellyttämistä 
syistä tai jos rajoitukset ovat oikeasuhtaisia; katsoo lisäksi, että näiden pakottavien
yleisen edun syiden joukossa ovat sosiaaliturvajärjestelmien rahoituksellisen 
vakauden suojelu ja sosiaalipalvelujen tarjonnan turvaaminen sekä kyseisten 
palvelujen laadun takaaminen;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 30
Johdanto-osan I b kappale (uusi)

I b. katsoo, että sosiaalipalvelutoiminnan järjestäminen riippuu suuresti 
vapaaehtoisvoimista ja lahjoituksista ja että tämä on luonteenomaista kyseisille 
palveluille, ja vaikka kyseisiä palveluita varten kerätään veroja, ei voida puhua 
vastavuoroisuusperiaatteesta, vaan kyse on aina yhteiskunnan 
solidaarisuusperiaatteeseen perustuvasta toiminnasta,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Iles Braghetto

Tarkistus 31
Johdanto-osan J kappale

J. ottaa huomioon, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen ala työllistää yhä useampia 
henkilöitä, joista suuri osa on naisia ja että tämän alan työpaikkojen lisääntyminen on 
keskimäärin nopeampaa kuin muilla toimialoilla; ottaa huomioon, että tällä alalla on 
mielenkiintoisia joustavan työelämän malleja, kuten osa-aikatyö, joustavat työajat, 
vapaaehtoistyö, joita olisi edistettävä ja joilla olisi oltava työlainsäädännön mukainen 
oikeussuoja (poistetaan),

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 32
Johdanto-osan J kappale

J. ottaa huomioon, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen ala työllistää yhä useampia 
henkilöitä, joista suuri osa on naisia ja että tämän alan työpaikkojen lisääntyminen on 
keskimäärin nopeampaa kuin muilla toimialoilla; ottaa huomioon, että tällä alalla on 
mielenkiintoisia joustavan työelämän malleja, kuten osa-aikatyö, joustavat työajat, 
vapaaehtoistyö, joita olisi edistettävä ja joilla olisi oltava työlainsäädännön mukainen 
oikeussuoja; katsoo myös, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla esiintyy 
huolestuttavia esimerkkejä epävarmoista työsuhteista, joita olisi torjuttava 
varmistamalla, että kaikille yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla toimiville 
taataan työlainsäädännön mukainen riittävä suoja,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 33
Johdanto-osan J kappale

J. ottaa huomioon, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen ala työllistää yhä useampia 
henkilöitä, joista suuri osa on naisia ja että tämän alan työpaikkojen lisääntyminen on 
joissakin maissa keskimäärin nopeampaa kuin muilla toimialoilla; ottaa huomioon, 
että tällä alalla on mielenkiintoisia joustavan työelämän malleja, kuten osa-aikatyö, 
joustavat työajat, vapaaehtoistyö, joita olisi edistettävä ja joilla olisi oltava 
työlainsäädännön ja sosiaaliturvalainsäädännön mukainen oikeussuoja; katsoo myös, 
että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla esiintyy huolestuttavia esimerkkejä 
epävarmoista työsuhteista, joita olisi vältettävä,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex

Tarkistus 34
Johdanto-osan J kappale

J. ottaa huomioon, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen ala työllistää yhä useampia 
henkilöitä, joista suuri osa on naisia ja että tämän alan työpaikkojen lisääntyminen on 
keskimäärin nopeampaa kuin muilla toimialoilla; ottaa huomioon, että tällä alalla on 
mielenkiintoisia palkallisen ja palkattoman työskentelyn malleja. On tunnustettava 
lukuisat vapaaehtoistyön muodot ja korostettava niiden arvoa. Osa-aikatyötä ja 
joustavia työaikoja on edistettävä ja niillä olisi oltava työlainsäädännön mukainen 
oikeussuoja; katsoo myös, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla esiintyy 
huolestuttavia esimerkkejä epävarmoista työsuhteista, joita olisi vältettävä,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Harlem Désir

Tarkistus 35
Johdanto-osan J kappale

J. ottaa huomioon, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen ala työllistää yhä useampia 
henkilöitä, joista suuri osa on naisia ja että tämän alan työpaikkojen lisääntyminen on 
keskimäärin nopeampaa kuin muilla toimialoilla; ottaa huomioon, että tällä alalla on 
mielenkiintoisia joustavan työelämän malleja, kuten valinnainen osa-aikatyö, 
joustavat työajat, vapaaehtoistyö, joita olisi edistettävä ja joilla olisi oltava 
työlainsäädännön mukainen oikeussuoja; katsoo myös, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen alalla esiintyy huolestuttavia esimerkkejä epävarmoista 
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työsuhteista, joita olisi vältettävä ja joihin olisi löydettävä ratkaisuja sosiaalisessa
vuoropuhelussa,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Harald Ettl

Tarkistus 36
Johdanto-osan J kappale

J. ottaa huomioon, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen ala työllistää yhä useampia 
henkilöitä, joista suuri osa on naisia ja että tämän alan työpaikkojen lisääntyminen on 
keskimäärin nopeampaa kuin muilla toimialoilla; ottaa huomioon, että tällä alalla on 
usein epätyypillisiä työskentelymuotoja, kuten osa-aikatyö, joustavat työajat ja lisäksi
vapaaehtoistyö, joita olisi edistettävä ja joilla olisi oltava työlainsäädännön mukainen 
oikeussuoja; katsoo myös, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla esiintyy 
huolestuttavia esimerkkejä epävarmoista työsuhteista, joita olisi vältettävä,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Joel Hasse Ferreira

Tarkistus 37
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

J a. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu on välttämätön väline yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen laadun parantamiseksi ja että kaikilla asiaan liittyvillä tasoilla 
toimivien julkisten viranomaisten, työntekijöiden ja yritysten edustajien, 
kansalaisjärjestöjen ja muiden kansalaisyhteiskunnan edustajien sekä itse 
palvelujen käyttäjien on osallistuttava siihen,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Joel Hasse Ferreira

Tarkistus 38
Johdanto-osan J b kappale (uusi)

J b. katsoo, että yhteisön tekemien kansainvälisten sopimusten ja niihin sisältyvien 
velvoitteiden on oltava yhteensopivia yhteisön sisäisten normien ja toimintalinjojen 
kanssa; katsoo, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen ominaispiirteet on otettava 
asianmukaisesti huomioon kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa, kuten WTO:n 
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GATS-neuvotteluissa,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 39
Johdanto-osan K kappale

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Harald Ettl

Tarkistus 40
Johdanto-osan K kappale

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 41
Johdanto-osan K kappale

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 42
Johdanto-osan K kappale

K. ottaa huomioon, että edellä mainitusta komission tiedonannosta poisjätetyt 
terveyspalvelut ovat myös yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja, joilla on samat 
ominaispiirteet ja tavoitteet; myöntää kuitenkin, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla on tiettyjä erityispiirteitä, jotka liittyvät niiden organisoinnin 
monimutkaisuuteen (poistetaan),

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Harlem Désir

Tarkistus 43
Johdanto-osan K kappale

K. ottaa huomioon, että edellä mainitusta komission tiedonannosta poisjätetyt 
terveyspalvelut ovat myös yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja, joilla on samat 
ominaispiirteet ja tavoitteet; myöntää kuitenkin, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla on tiettyjä kansanterveyden laajempiin toimintalinjoihin sisältyviä 
erityispiirteitä, jotka liittyvät niiden organisoinnin monimutkaisuuteen ja rahoitukseen, 
joka on jäsenvaltioiden julkisen sektorin vastuulla,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 44
Johdanto-osan K kappale

K. ottaa huomioon, että edellä mainitusta komission tiedonannosta poisjätetyt 
terveyspalvelut ovat myös yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja, joilla on joitakin samoja 
ominaispiirteitä ja tavoitteita; myöntää kuitenkin, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla on tiettyjä erityispiirteitä, jotka liittyvät niiden organisoinnin 
monimutkaisuuteen ja rahoitukselliseen kestävyyteen, joka on jäsenvaltioiden julkisen 
sektorin vastuulla,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 45
Johdanto-osan K kappale

K. ottaa huomioon, että edellä mainitusta komission tiedonannosta poisjätetyt 
terveyspalvelut ovat myös yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja, joilla on samat 
ominaispiirteet ja tavoitteet; myöntää kuitenkin, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla on tiettyjä erityispiirteitä, jotka liittyvät niiden organisoinnin 
monimutkaisuuteen, mitä tulee rahoitukseen osallistumista koskevaan ulottuvuuteen, 
joka on jäsenvaltioiden julkisen sektorin vastuulla,

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 46
1 kohta

1. on tyytyväinen komission aloitteeseen, johon kuuluu yleishyödyllisiä palveluja 
koskevan komission valkoisen kirjan täytäntöönpano ja jonka tavoitteena on näitä 
palveluja koskevan asianmukaisen käsitteellisen ja lainsäädännöllisen kehyksen 
antaminen; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 47
1 kohta

1. on tyytyväinen komission aloitteeseen, johon kuuluu yleishyödyllisiä palveluja 
koskevan komission valkoisen kirjan täytäntöönpano ja jonka tavoitteena on näitä 
palveluja koskevan asianmukaisen käsitteellisen ja lainsäädännöllisen kehyksen 
luominen; katsoo kuitenkin, että edellä mainitussa komission tiedonannossa ei 
luokitella eikä määritellä riittävän selkeästi yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita ja että 
siinä siirretään tuonnemmas päätöstä niihin sovellettavasta oikeuskehyksestä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 48
1 kohta

1. on tyytyväinen komission aloitteeseen, johon kuuluu yleishyödyllisiä palveluja 
koskevan komission valkoisen kirjan täytäntöönpano ja jonka tavoitteena on näitä 
palveluja koskevan asianmukaisen käsitteellisen ja lainsäädännöllisen kehyksen 
antaminen; katsoo kuitenkin, että edellä mainitussa komission tiedonannossa ei 
luokitella eikä määritellä riittävän selkeästi yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita ja että 
siinä siirretään tuonnemmas päätöstä niihin sovellettavasta oikeuskehyksestä;
pahoittelee lisäksi, että komission tiedonannon mukaan terveyspalvelut eivät sisälly 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Iles Braghetto

Tarkistus 49
1 kohta

1. on tyytyväinen komission aloitteeseen, johon kuuluu yleishyödyllisiä palveluja 
koskevan komission valkoisen kirjan täytäntöönpano ja jonka tavoitteena on näitä 
palveluja koskevan asianmukaisen käsitteellisen ja lainsäädännöllisen kehyksen 
antaminen; katsoo kuitenkin, että edellä mainitussa komission tiedonannossa ei 
luokitella eikä määritellä riittävän selkeästi yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita ja pitää 
myönteisenä, että siinä siirretään tuonnemmas päätöstä niihin sovellettavasta 
oikeuskehyksestä, kunnes kuulemisprosessi on saatu päätökseen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 50
1 kohta

1. panee merkille komission aloitteen, johon kuuluu yleishyödyllisiä palveluja koskevan 
komission valkoisen kirjan täytäntöönpano ja jonka tavoitteena on näitä palveluja 
koskevan asianmukaisen käsitteellisen ja lainsäädännöllisen kehyksen antaminen; 
katsoo kuitenkin, että edellä mainitussa komission tiedonannossa ei luokitella eikä 
määritellä riittävän selkeästi yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita ja että siinä siirretään 
tuonnemmas päätöstä niihin sovellettavasta oikeuskehyksestä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 51
1 a kohta (uusi)

1 a. torjuu jyrkästi komission tiedonannossa esitetyn kannan, jonka mukaan "lähes 
kaikkia sosiaalialalla tarjottavia palveluja voidaan pitää 'taloudellisena toimintana' 
perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklan mukaisessa merkityksessä"; varoittaa 
tällaisen lähestymistavan vakavista seurauksista, sillä se toisi laajan valikoiman 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja sisämarkkinoiden palveluista äskettäin hyväksytyn 
direktiivin soveltamisalaan ottaen huomioon, että ainoastaan muut kuin 
taloudelliset yleishyödylliset palvelut jäävät sen ulkopuolelle; korostaa, että 
palveludirektiiviä ei saa soveltaa sosiaalipalveluihin;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Iles Braghetto

Tarkistus 52
1 a kohta(uusi)

1 a. vahvistaa, että jäsenvaltiot voivat itsenäisesti määritellä, mitä ne ymmärtävät 
yleishyödyllisillä sosiaalipalveluilla;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Iles Braghetto

Tarkistus 53
1 b kohta(uusi)

1 b. huomauttaa kuitenkin, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut eivät saa tavoitella 
voittoa ja että niiden on oltava kaikkien saatavilla kohtuuhintaan;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda

Tarkistus 54
2 kohta

2. vahvistaa tukevansa nykyaikaisia ja laadukkaita yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja, 
jotka ovat eurooppalaiseen hankkeeseen sisältyvien lukuisten arvojen, kuten tasa-
arvo, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen,
täytäntöönpanon välineitä ja jotka perustuvat seuraaviin periaatteisiin: palvelujen 
saatavuus yleishyödyllisyys ja tehokkuus, moitteeton varojen hoito, jatkuvuus, 
käyttäjäläheisyys ja avoimuus ; katsoo, että näiden seikkojen huomioon ottaminen 
edistää perustamissopimuksen 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen yhteisön tehtävien 
täytäntöönpanoa;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 55
2 kohta

2. vahvistaa tukevansa nykyaikaisia ja laadukkaita yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja, 
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joiden arvoperustana on tasa-arvo, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus ja ihmisarvon 
kunnioittaminen ja jotka perustuvat seuraavien periaatteiden ja perusoikeuksien 
turvaamiseen kaikille: palvelujen saatavuus, kohtuuhintaisuus, yleishyödyllisyys, 
laatu ja tehokkuus, moitteeton varojen hoito, jatkuvuus, käyttäjäläheisyys ja 
avoimuus, käyttäjien osallistuminen, kestävä kehitys sekä korkealaatuiset sosiaali-
ja työnormit; katsoo, että näiden seikkojen huomioon ottaminen edistää 
perustamissopimuksen 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen yhteisön tehtävien 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Harlem Désir

Tarkistus 56
2 kohta

2. vahvistaa tukevansa nykyaikaisia ja laadukkaita yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja, 
joiden arvoperustana on tasa-arvo, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus ja ihmisarvon 
kunnioittaminen ja jotka perustuvat seuraaviin periaatteisiin: palvelujen saatavuus 
yleishyödyllisyys, laatu ja tehokkuus, moitteeton varojen hoito, jatkuvuus, 
käyttäjäläheisyys ja avoimuus; katsoo, että näiden seikkojen huomioon ottaminen 
edistää perustamissopimuksen 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen yhteisön tehtävien 
täytäntöönpanoa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 57
2 a kohta (uusi)

2 a. epäilee suuresti, että toissijaisuusperiaatteen huomioon ottaen EU:n tasolla 
hyväksytyt yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevat säännöt merkitsevät todellista 
parannusta kansalaisille ja kyseisten palvelujen tehokkuuden parantamista;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 58
3 kohta

Poistetaan.
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Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 59
3 kohta

3. on vakuuttunut siitä, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen avulla voidaan vahvistaa 
Euroopan unionin sosiaalista ulottuvuutta ja saavuttaa sosiaalinen kestävyys, 
saavuttaa sosiaalipoliittisen ohjelman tavoitteet ja vastata sellaisiin haasteisiin kuin 
globalisaatio, köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen, syrjimättömyys ja sukupuolten 
tasa-arvo, elinkeinoelämän muutokset, tekninen kehitys, demografiset muutokset, 
muuttovirrat sekä yhteiskunnalliset ja työelämän muutokset ja edistää siten sosiaalisen 
Euroopan kehitystä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 60
3 kohta

3. on vakuuttunut siitä, että muun muassa yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen avulla 
voidaan vahvistaa Lissabonin strategian sosiaalista ulottuvuutta, saavuttaa 
sosiaalipoliittisen ohjelman tavoitteet ja vastata sellaisiin haasteisiin kuin 
globalisaatio, elinkeinoelämän muutokset, tekninen kehitys, demografiset muutokset, 
muuttovirrat sekä yhteiskunnalliset ja työelämän muutokset ja edistää siten sosiaalisen 
Euroopan kehitystä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 61
3 kohta

3. on vakuuttunut siitä, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen avulla voidaan vahvistaa 
Lissabonin strategian sosiaalista ulottuvuutta, saavuttaa sosiaalipoliittisen ohjelman 
tavoitteet ja vastata sellaisiin haasteisiin kuin globalisaatio, talouselämän muutokset, 
tekninen kehitys, demografiset muutokset, muuttovirrat sekä yhteiskunnalliset ja 
työelämän muutokset ja edistää siten sosiaalisen Euroopan kehitystä;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 62
3 kohta

3. on vakuuttunut siitä, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen avulla voidaan vahvistaa 
Lissabonin strategian sosiaalista ulottuvuutta, saavuttaa sosiaalipoliittisen ohjelman 
tavoitteet ja vastata sellaisiin haasteisiin kuin globalisaatio, elinkeinoelämän 
muutokset, tekninen kehitys, demografiset muutokset, muuttovirrat sekä 
yhteiskunnalliset ja työelämän muutokset ja edistää siten, ei ainoastaan sosiaalisen 
Euroopan kehitystä, vaan myös uuden kansainvälisen talouskehityksen mallia;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Joel Hasse Ferreira

Tarkistus 63
3 a kohta (uusi)

3 a. katsoo, että sosiaalipolitiikkaa, johon myös yleishyödylliset sosiaalipalvelut liittyvät, 
ei voida erottaa talouspolitiikasta, jonka koordinoinnin tavoitteena on oltava 
voimakkaan kasvun, vaurauden, solidaarisuuden sekä taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden saavuttaminen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Louis Cottigny

Tarkistus 64
3 a kohta (uusi)

3 a. katsoo, että kyseisiä palveluja, jotka osaltaan edistävät Lissabonin tavoitteiden 
toteutumista, ei voida jättää ainoastaan markkinoiden käsiin, sillä markkinat eivät 
voi spontaanisti täyttää niiden universaalisuutta, saatavuutta, laatua, 
syrjimättömyyttä ja alueellisia ohjelmia koskevia vaatimuksia, ja ne edellyttävät 
jäsenvaltioiden julkista osallistumista erityisesti tarjontaa ja hinnoittelua koskevien 
järjestelmien osalta;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary

Tarkistus 65
4 kohta

4. on tyytyväinen, että komissio tunnustaa ne yleishyödyllisille sosiaalipalveluille 
ominaiset peruspiirteet, jotka erottavat ne muista palveluista; hyväksyy komission 
laatimat kriteerit yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen määrittelemiseksi:

– yhteisvastuuperiaatteeseen pohjautuva toiminta, mitä riskien valikoimattomuus 
edellyttää, tai maksujen ja suoritteiden vastaamattomuus yksilötasolla,

– moniarvoinen ja yksilöllinen luonne, johon kuuluu erilaisten välttämättömien 
tarpeiden täyttäminen perusoikeuksien takaamiseksi ja kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien henkilöiden suojelemiseksi,

– voittoa tavoittelematon luonne ; tavoitteena on erityisesti kaikkein 
vaikeimmanlaatuisten tilanteiden hoitaminen, ja usein syyt ovat historiallisia,

– vapaaehtoistyöntekijöiden osallistuminen, mikä on osoitus kansalaisaktiivisuudesta,

– (paikallisen) kulttuuriperinteen selvä merkitys; tämä näkyy erityisesti palvelun 
tarjoajan ja vastaanottajan läheisyytenä, jonka ansiosta viimeksi mainitun 
erityistarpeet voidaan ottaa huomioon,

– epäsymmetrinen suhde palvelun tarjoajien ja vastaanottajien välillä; sitä ei voida 
pitää ”normaalina” palveluntarjoajan ja kuluttajan välisenä suhteena, koska 
maksajana on kolmas taho;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 66
4 kohta

4. on tyytyväinen, että komissio tunnustaa ne yleishyödyllisille sosiaalipalveluille 
ominaiset peruspiirteet, jotka erottavat ne muista palveluista; katsoo kuitenkin, että 
niiden organisointia koskevia kriteereitä, jotka ovat edellä mainitun tiedonannon 
mukaan yleishyödyllisille sosiaalipalveluille ominaisia, voidaan pitää ainoastaan 
väliaikaisina ja suuntaa-antavina, kun odotetaan lopullisia johtopäätöksiä komission 
aloittamasta kuulemismenettelystä, johon osallistuvat jäsenvaltiot sekä 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoajat ja käyttäjät; korostaa, että 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi oltava vapaita määrittelemään, 
mitä ne pitävät yleishyödyllisinä sosiaalipalveluina ja niillä olisi oltava laajat 
harkintavaltuudet päättää, millä tavoin kyseisiä palveluita järjestetään, säännellään 
ja rahoitetaan;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary

Tarkistus 67
4 a kohta (uusi)

4 a. ottaen huomioon yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevien säännösten 
moninaisuuden ja toimintaa koskevat erot, on syytä tunnustaa Euroopan laajuisesti 
voittoa tavoittelemattoman yleishyödyllisiä palveluja tarjoavan organismin käsite, 
jolloin sen olisi täytettävä komission luettelemat perusteet eikä siihen saisi liittyä 
yksityistä voiton tavoittelua;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 68
4 a kohta (uusi)

4 a. korostaa, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat avainasemassa merkittävimpien 
sairauksien ennaltaehkäisyssä ja että ne ovat sidoksissa terveydenhuoltoalan 
toimijoiden monimutkaisempaan työhön; katsoo näin ollen, että olisi vältettävä 
selkeätä jakoa sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen välillä ja vahvistettava niiden 
toisiinsa sidoksissa olevia positiivisia toimia, mikä edistäisi yhteenkuuluvampaa 
hyvinvointipolitiikkaa, asianmukaisia ennaltaehkäisytoimia ja kyseisten potilaiden 
ihmisarvon suurempaa kunnioitusta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Harald Ettl

Tarkistus 69
5 kohta

5. vahvistaa, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen ollessa kyseessä kilpailua, julkisia 
tukia ja sisämarkkinoita koskevien sääntöjen pitäisi olla yhteensopivia julkisen 
sektorin velvoitteiden kanssa eikä päinvastoin;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 70
5 kohta

5. pitää vääränä sellaista lähestymistapaa, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut olisivat 
ristiriidassa yhtäältä kilpailua, julkisia tukia ja markkinoita koskevien sääntöjen kanssa 
ja toisaalta julkista palvelua, yleishyödyllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta koskevan 
ajattelutavan kanssa; katsoo, että on sen sijaan puututtava yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluita koskevaan nykyiseen oikeudelliseen epävarmuuteen ehdottamalla 
perustamissopimukseen julkisia hyödykkeitä ja yleishyödyllisiä palveluita koskevaa 
lukua, jolla selvennetään, että julkisiin hyödykkeisiin, julkisiin palveluihin, 
yleishyödyllisiin palveluihin ja sosiaalitalouteen ei sovelleta kilpailua, valtiontukea 
ja sisämarkkinoita koskevia sääntöjä vaan ne muodostavat sektorin, jota ohjataan 
yksinomaan julkisten palvelujen vaatimusten ja julkisen edun mukaisesti ja jotka 
organisoidaan toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden ja niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten yksinomaisessa toimivallassa, jotta varmistetaan niiden 
moitteeton toiminta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 71
5 kohta

5. pitää vääränä sellaista lähestymistapaa, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut olisivat 
ristiriidassa yhtäältä kilpailua, julkisia tukia ja markkinoita koskevien sääntöjen kanssa 
ja toisaalta julkista palvelua, yleishyödyllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta koskevan 
ajattelutavan kanssa; katsoo, että nämä näkökohdat on sen sijaan sovitettava yhteen 
edistämällä taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien myönteisiä synergiavaikutuksia; 
(poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz

Tarkistus 72
5 kohta

5. pitää vääränä sellaista lähestymistapaa, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut olisivat 
ristiriidassa yhtäältä kilpailua, julkisia tukia ja markkinoita koskevien sääntöjen kanssa 
ja toisaalta julkista palvelua, yleishyödyllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta koskevan 
ajattelutavan kanssa; katsoo, että nämä näkökohdat on sen sijaan sovitettava yhteen 
edistämällä taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien myönteisiä synergiavaikutuksia; 
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(poistetaan)

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 73
5 a kohta (uusi)

5 a. on vakuuttunut, että vapaus tarjota yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja ja kyseisten 
palvelujen tarjoamisesta kiinnostuneiden palveluntarjoajien asettautumisvapaus 
edellyttää ensin palvelujen yleisen ja tasa-arvoisen saatavuuden ja 
oikeudenmukaisten toimintaedellytysten täytäntöönpanoa jäsenvaltioiden 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti määrittämien yleisten vaatimusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 74
6 kohta

6. myöntää, että yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin liittyy kaksi keskenään kilpailevaa 
tekijää, jotka on ehdottomasti sovitettava yhteen, – yhtäältä toissijaisuusperiaate, jonka 
mukaan kansallisilla viranomaisilla on vapaus määritellä, organisoida ja rahoittaa 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut parhaaksi katsomallaan tavalla, ja 
suhteellisuusperiaate sekä toisaalta yhteisölle ja jäsenvaltioille niiden vastuualueilla 
perustamissopimuksessa, erityisesti sen 16 artiklassa, määrätty (poistetaan) vastuu 
sekä sellaisten yhteisten eurooppalaisten arvojen ja perusperiaatteiden olemassaolo, 
joita kaikkien on noudatettava yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevien sääntöjen 
laatimisessa niin, että ihmisoikeudet ja ihmisarvo otetaan huomioon;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 75
6 kohta

6. myöntää, että yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin liittyy kaksi toisiaan täydentävää
tekijää, joita on ehdottomasti noudatettava, – yhtäältä toissijaisuusperiaate, jonka 
mukaan kansallisilla viranomaisilla on vapaus määritellä, organisoida ja rahoittaa 
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yleishyödylliset sosiaalipalvelut parhaaksi katsomallaan tavalla, (poistetaan) sekä 
toisaalta yhteisölle perustamissopimuksessa, erityisesti sen 16 artiklassa, jossa 
todetaan, että "yhteisö ja jäsenvaltiot huolehtivat kukin toimivaltansa mukaisesti ja 
tämän sopimuksen soveltamisalalla siitä, että tällaiset palvelut toimivat sellaisin 
perustein ja edellytyksin, että ne voivat täyttää tehtävänsä", määrätty jaettu vastuu 
yleisen edun mukaisista palveluista sekä myös sellaisten yhteisten Euroopan unionin
arvojen ja perusperiaatteiden olemassaolo, joita kaikkien on noudatettava 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevien sääntöjen laatimisessa niin, että 
ihmisoikeudet ja ihmisarvo otetaan huomioon;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 76
6 kohta

6. myöntää, että yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin liittyy kaksi periaatetta, joiden 
yhtäläinen merkitys on vahvistettava uudelleen: yhtäältä toissijaisuusperiaate, jonka 
mukaan jäsenvaltioiden julkisilla viranomaisilla on vapaus määritellä, organisoida ja 
rahoittaa yleishyödylliset sosiaalipalvelut parhaaksi katsomallaan tavalla, ja 
suhteellisuusperiaate sekä toisaalta yhteisölle perustamissopimuksessa, erityisesti sen 
16 artiklassa ja 86 artiklan 2 kohdassa, määrätty jaettu vastuu sekä sellaisten 
yhteisten eurooppalaisten arvojen ja perusperiaatteiden olemassaolo, joita kaikkien on 
noudatettava yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevien sääntöjen laatimisessa niin, 
että ihmisoikeudet ja ihmisarvo otetaan huomioon;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex, Alain Hutchinson

Tarkistus 77
6 kohta

6. myöntää, että yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin liittyy kaksi periaatetta, joiden 
yhtäläinen merkitys on vahvistettava uudelleen: yhtäältä toissijaisuusperiaate, jonka 
mukaan jäsenvaltioiden julkisilla viranomaisilla on vapaus määritellä, organisoida ja 
rahoittaa yleishyödylliset sosiaalipalvelut parhaaksi katsomallaan tavalla, ja 
suhteellisuusperiaate sekä toisaalta yhteisölle perustamissopimuksessa, erityisesti sen 
16 artiklassa ja 86 artiklan 2 kohdassa, määrätty jaettu vastuu sekä sellaisten 
yhteisten eurooppalaisten arvojen ja perusperiaatteiden olemassaolo, joita kaikkien on 
noudatettava yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevien sääntöjen laatimisessa niin, 
että ihmisoikeudet ja ihmisarvo otetaan huomioon;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Roselyne Bachelot-Narquin

Tarkistus 78
6 kohta

6. myöntää, että yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin liittyy kaksi periaatetta, joiden 
yhtäläinen merkitys on vahvistettava uudelleen: yhtäältä toissijaisuusperiaate, jonka 
mukaan jäsenvaltioiden julkisilla viranomaisilla on vapaus määritellä, organisoida ja 
rahoittaa yleishyödylliset sosiaalipalvelut parhaaksi katsomallaan tavalla, ja 
suhteellisuusperiaate sekä toisaalta yhteisölle perustamissopimuksessa, erityisesti sen 
16 artiklassa ja 86 artiklan 2 kohdassa, määrätty jaettu vastuu sekä sellaisten 
yhteisten eurooppalaisten arvojen ja perusperiaatteiden olemassaolo, joita kaikkien on 
noudatettava yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevien sääntöjen laatimisessa niin, 
että ihmisoikeudet ja ihmisarvo otetaan huomioon;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard Lehideux

Tarkistus 79
6 kohta

6. myöntää, että yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin liittyy kaksi periaatetta, joiden 
yhtäläinen merkitys on vahvistettava uudelleen: yhtäältä toissijaisuusperiaate, jonka 
mukaan jäsenvaltioiden julkisilla viranomaisilla on vapaus määritellä, organisoida ja 
rahoittaa yleishyödylliset sosiaalipalvelut parhaaksi katsomallaan tavalla, ja 
suhteellisuusperiaate sekä toisaalta yhteisölle perustamissopimuksessa, erityisesti sen 
16 artiklassa ja 86 artiklan 2 kohdassa, määrätty jaettu vastuu sekä sellaisten 
yhteisten eurooppalaisten arvojen ja perusperiaatteiden olemassaolo, joita kaikkien on 
noudatettava yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevien sääntöjen laatimisessa niin, 
että ihmisoikeudet ja ihmisarvo otetaan huomioon;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Louis Cottigny

Tarkistus 80
6 kohta

6. myöntää, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat riippuvaisia kahdesta tekijästä, 
jotka ovat yhtäältä toissijaisuusperiaate, jonka mukaan kansallisilla viranomaisilla on 
vapaus määritellä, organisoida ja rahoittaa yleishyödylliset sosiaalipalvelut parhaaksi 
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katsomallaan tavalla, ja suhteellisuusperiaate sekä toisaalta yhteisölle 
perustamissopimuksessa, erityisesti sen 16 artiklassa, määrätty jaettu vastuu sekä 
sellaisten yhteisten eurooppalaisten arvojen ja perusperiaatteiden olemassaolo, joita 
kaikkien on noudatettava yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevien sääntöjen 
laatimisessa niin, että ihmisoikeudet ja ihmisarvo otetaan huomioon;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 81
6 kohta

6. myöntää, että yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin liittyy kaksi keskenään kilpailevaa 
tekijää, jotka on ehdottomasti sovitettava yhteen, – yhtäältä toissijaisuusperiaate, jonka 
mukaan kansallisilla viranomaisilla on vapaus määritellä, organisoida ja rahoittaa 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut (poistetaan) ja suhteellisuusperiaate sekä toisaalta 
yhteisölle perustamissopimuksessa, erityisesti sen 16 artiklassa, määrätty jaettu vastuu 
sekä sellaisten yhteisten eurooppalaisten arvojen ja perusperiaatteiden olemassaolo, 
joita kaikkien on noudatettava yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevien sääntöjen 
laatimisessa niin, että ihmisoikeudet ja ihmisarvo otetaan huomioon;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex, Alain Hutchinson

Tarkistus 82
6 a kohta (uusi)

6 a. katsoo tähän liittyen, että tiedonantoon sisältyvä sosiaalisen asuntotarjonnan 
määritelmä "sosiaalinen asuntotarjonta, jonka kautta heikommassa asemassa 
olevat tai alempiin sosiaaliryhmiin kuuluvat voivat saada käyttöönsä asunnon" 
auttaa sellaisenaan määrittelemään ja rajaamaan a priori sosiaalisen 
asuntotarjonnan, joka yhtäältä kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja toisaalta ei ota huomioon sosiaalisen 
asuntotarjonnan määritelmän ja sen tehtävien eroavaisuuksia jäsenvaltioissa sekä 
jäsenvaltioiden kansainvälisiin sitoumuksiin sisältyviä yleismaailmallista oikeutta 
asuntoon koskevaa periaatetta sekä yhteiskuntaryhmien sekoittumista 
asuntopolitiikassa koskevaa periaatetta;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Roselyne Bachelot-Narquin

Tarkistus 83
6 a kohta (uusi)

6 a. katsoo tähän liittyen, että tiedonantoon sisältyvä sosiaalisen asuntotarjonnan 
määritelmä "sosiaalinen asuntotarjonta, jonka kautta heikommassa asemassa 
olevat tai alempiin sosiaaliryhmiin kuuluvat voivat saada käyttöönsä asunnon" 
auttaa sellaisenaan määrittelemään ja rajaamaan a priori sosiaalisen 
asuntotarjonnan, joka yhtäältä kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja toisaalta ei ota huomioon sosiaalisen 
asuntotarjonnan määritelmän ja sen tehtävien eroavaisuuksia jäsenvaltioissa sekä 
jäsenvaltioiden kansainvälisiin sitoumuksiin sisältyviä yleismaailmallista oikeutta 
asuntoon koskevaa periaatetta sekä yhteiskuntaryhmien sekoittumista 
asuntopolitiikassa koskevaa periaatetta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard Lehideux

Tarkistus 84
6 a kohta (uusi)

6 a. katsoo tähän liittyen, että tiedonantoon sisältyvä sosiaalisen asuntotarjonnan 
määritelmä "sosiaalinen asuntotarjonta, jonka kautta heikommassa asemassa 
olevat tai alempiin sosiaaliryhmiin kuuluvat voivat saada käyttöönsä asunnon" 
loukkaa jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kuuluvia yksinomaisia 
valtuuksia määritellä yleishyödylliset sosiaalipalvelut ja pyrkii liiaksi rajoittamaan 
sosiaalisen asuntotarjonnan tehtävää, sillä siinä ei oteta huomioon määritelmien ja 
tehtävien eroavaisuuksia jäsenvaltioissa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Van Lancker

Tarkistus 85
6 a kohta (uusi)

6 a. katsoo tähän liittyen, että tiedonantoon sisältyvässä sosiaalisen asuntotarjonnan 
määritelmässä ei oteta huomioon sosiaalisen asuntotarjonnan määritelmien ja 
tehtävien eroavaisuuksia jäsenvaltioissa eikä sitä, että jäsenvaltioiden 
kansainvälisiin sitoumuksiin sisältyy yleismaailmallista oikeutta asuntoon koskevaa 
periaate sekä yhteiskuntaryhmien sekoittumista asuntopolitiikassa koskeva periaate;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex

Tarkistus 86
6 a kohta (uusi)

6 a. katsoo tähän liittyen, ettei sosiaalista asuntotarjontaa pidä määritellä a priori, jotta 
voidaan ottaa huomioon sosiaalisen asuntotarjonnan määritelmien ja niitä 
koskeviin ohjelmiin sisältyvien tehtävien eroavaisuudet; kiinnittää erityisesti 
huomiota siihen, että yhteiskuntaryhmien sekoittumista asuntopolitiikassa on 
kehitettävä; tukee tällä alalla toissijaisuusperiaatteen noudattamista;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Roselyne Bachelot-Narquin

Tarkistus 87
6 a kohta (uusi)

6 b. katsoo, että toissijaisuusperiaatteen nimissä on julkisen vallan käyttäjien tehtävä 
määritellä yleishyödyllisille sosiaalipalveluille annettava yleisen edun tehtävät; 
palvelujen tarjoajat voivat kuitenkin toimia ainoastaan, jos heillä on tähän julkisten 
viranomaisten sopimusvelvoitteiden puitteissa myöntämät asianmukaiset valtuudet;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 88
7 kohta

7. katsoo kuitenkin, että yleisen edun palveleminen, mikä on yleishyödyllisille 
sosiaalipalveluille ominainen ja ensisijainen tehtävä, olisi asetettava etusijalle 
ristiriitatilanteessa ottaen huomioon yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen erityispiirteet, 
jotka liittyvät palvelujen luonteeseen ja niiden vastaanottajien tilanteeseen, niiden 
yleisen edun mukaiseen tehtävään (poistetaan);

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 89
7 a kohta (uusi)

7 a. Huomauttaa, että Euroopan tasolla tapahtuvan valvonnan olisi autettava 
varmistamaan, että jäsenvaltiot takaavat näiden palvelujen tarjoamisessa 
seuraavien periaatteiden noudattamisen:
– palveluiden tasa-arvoinen ja yleinen saatavuus;
– alueellinen kattavuus, maantieteellisestä sijainnista tai yhteiskunnallisesta 
asemasta riippumaton pääsy kohtuuhintaisen ja yhteiset laatuvaatimukset täyttävän 
korkealuokkaisen palvelun piiriin;
– yhteiskunnallisesti hyväksyttävät alennetut hinnat vammaisille, pienituloisille sekä 
järjestelmille, jotka on laadittu yhteiskunnallisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
riippumatta siitä, missä muodossa palveluja tarjotaan;
– toimenpiteet alueellisten eroavuuksien ehkäisemiseksi sekä oikeusvarmuuden, 
avoimuuden ja palveluiden tarjoamista koskevien perusedellytysten 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 90
8 kohta

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz

Tarkistus 91
8 kohta

Poistetaan.

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 92
8 kohta

8. panee tässä yhteydessä huolestuneena merkille viimeaikaiset pyrkimykset soveltaa 
tiettyihin yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin kaupallisiin palveluihin (poistetaan) 
soveltuvia sääntöjä ja periaatteita ottamatta huomioon niitä erityispiirteitä ja 
periaatteita, jotka erottavat yleishyödylliset sosiaalipalvelut niistä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Iles Braghetto

Tarkistus 93
8 kohta

8. panee tässä yhteydessä huolestuneena merkille viimeaikaiset pyrkimykset soveltaa 
tiettyihin voittoa tavoittelemattomiin yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin kaupallisiin 
palveluihin ja yleistä taloudellista etua koskeviin palveluihin soveltuvia sääntöjä ja 
periaatteita ottamatta huomioon niitä erityispiirteitä ja periaatteita, jotka erottavat 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut muista palveluista;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 94
8 a kohta (uusi)

8 a. mainitsee sellaisista äskettäisistä yrityksistä avata kilpailulle vaadituin takuin 
joitakin yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja, joita on toteutettu joissakin jäsenvaltioissa 
ja jotka ovat osoittautuneet kasvua ja työllisyyttä ajatellen myönteisiksi ilman, että 
on loukattu niitä osatekijöitä ja periaatteita, jotka erottavat yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut muista palveluista;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Louis Cottigny

Tarkistus 95
8 a kohta (uusi)

8 a. pyytää komissiota puuttumaan tähän oikeudelliseen epävarmuuteen ja ehdottamaan 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin sovellettavaa erityistä alakohtaista direktiiviä 
samanaikaisesti asianmukaisten lainsäädäntöaloitteiden kanssa Euroopan 
parlamentin yleishyödyllisiä palveluja koskevasta komission valkoisesta kirjasta
antaman päätöslauselman (2006/2101(INI)) mukaisesti, jossa muistutetaan, että 
kaikkien asianosaisten olisi voitava yleishyödyllisten palvelujen ja yleistä 
taloudellista etua koskevien palvelujen yhteydessä käyttää perustamissopimuksessa 
suotuja yhteispäätösoikeuksia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 96
9 kohta

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 97
9 kohta

9. pitää välttämättömänä saattaa viipymättä päätökseen nykyinen oikeudellisen 
epävarmuuden tila, joka koskee yleishyödyllisiä palveluja, olivatpa ne sitten 
luonteeltaan taloudellista tai sosiaalisia; pyytää siksi komissiota tarkastelemaan 
viipymättä kaikkia mahdollisuuksia selkeyttää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
oikeudellista asemaa (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Iles Braghetto

Tarkistus 98
9 kohta

9. pitää välttämättömänä saattaa viipymättä päätökseen nykyinen oikeudellisen 
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epävarmuuden tila, joka koskee yleishyödyllisiä palveluja, olivatpa ne sitten 
luonteeltaan taloudellista tai sosiaalisia; pyytää siksi komissiota tarkastelemaan 
viipymättä kaikkia mahdollisuuksia selkeyttää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
oikeudellista asemaa (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Iles Braghetto

Tarkistus 99
9 kohta

9. pitää välttämättömänä saattaa viipymättä päätökseen nykyinen oikeudellisen 
epävarmuuden tila, joka koskee yleishyödyllisiä palveluja, olivatpa ne sitten 
luonteeltaan taloudellista tai sosiaalisia; pyytää siksi komissiota tarkastelemaan 
viipymättä kaikkia mahdollisuuksia selkeyttää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
oikeudellista asemaa (poistetaan) erityisesti antamalla oikeudellisia välineitä
(poistetaan);

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 100
9 kohta

9. pitää välttämättömänä saattaa viipymättä päätökseen nykyinen oikeudellisen 
epävarmuuden tila, joka koskee yleishyödyllisiä palveluja, olivatpa ne sitten 
luonteeltaan taloudellista tai sosiaalisia; pyytää siksi komissiota tarkastelemaan 
viipymättä kaikkia mahdollisuuksia selkeyttää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
oikeudellista asemaa (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 101
9 kohta

9. pitää välttämättömänä saattaa viipymättä päätökseen nykyinen oikeudellisen 
epävarmuuden tila, joka koskee yleishyödyllisiä palveluja, olivatpa ne sitten 
luonteeltaan taloudellista tai sosiaalisia; pyytää siksi komissiota tarkastelemaan 
viipymättä kaikkia mahdollisuuksia selkeyttää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
oikeudellista asemaa (poistetaan) antamalla tarkoituksenmukaisia välineitä, 
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(poistetaan);

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 102
9 kohta

9. pitää välttämättömänä saattaa viipymättä päätökseen nykyinen oikeudellisen 
epävarmuuden tila, joka koskee yleishyödyllisiä palveluja, olivatpa ne sitten 
luonteeltaan taloudellista tai sosiaalisia; pyytää siksi komissiota tarkastelemaan 
viipymättä kaikkia mahdollisuuksia selkeyttää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
oikeudellista asemaa, minkä tavoitteena on oikeusvarmuus ja avoimuus, ja luoda näille 
palveluille sisämarkkinoiden, valtion tuen, julkisten hankintojen ja 
kilpailusääntöjen ulkopuolinen oikeudellinen viitekehys (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 103
9 kohta

9. pitää välttämättömänä saattaa viipymättä päätökseen nykyinen oikeudellisen 
epävarmuuden tila, joka koskee yleishyödyllisiä palveluja (poistetaan); pyytää siksi 
komissiota tarkastelemaan viipymättä kaikkia mahdollisuuksia selkeyttää 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen oikeudellista asemaa, minkä tavoitteena on 
oikeusvarmuus ja avoimuus, ja luoda näille palveluille oikeudellinen viitekehys 
erityisesti antamalla yhteispäätösmenettelyssä oikeudellisia välineitä, (poistetaan) 
myös puitedirektiivi sekä terveyspalveluja, sosiaalipalveluja ja muita niihin liittyviä 
aloja koskevia tarkoituksenmukaisia alakohtaisia toimenpiteitä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard Lehideux

Tarkistus 104
9 kohta

9. pitää välttämättömänä saattaa viipymättä päätökseen nykyinen oikeudellisen 
epävarmuuden tila, joka koskee yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja, olivatpa ne 
sitten luonteeltaan taloudellista tai sosiaalisia; pyytää siksi komissiota tarkastelemaan 
viipymättä kaikkia mahdollisuuksia selkeyttää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
oikeudellista asemaa, minkä tavoitteena on oikeusvarmuus ja avoimuus, ja luoda näille 
palveluille oikeudellinen viitekehys erityisesti antamalla yhteispäätösmenettelyssä 
oikeudellisia välineitä, yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskeva direktiivi mukaan 
luettuna;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Roselyne Bachelot-Narquin

Tarkistus 105
9 kohta

9. pitää välttämättömänä saattaa viipymättä päätökseen nykyinen oikeudellisen 
epävarmuuden tila, joka koskee yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja, olivatpa ne 
sitten luonteeltaan taloudellista tai sosiaalisia; pyytää siksi komissiota tarkastelemaan 
viipymättä kaikkia mahdollisuuksia selkeyttää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
oikeudellista asemaa, minkä tavoitteena on oikeusvarmuus ja avoimuus, ja luoda näille 
palveluille oikeudellinen viitekehys erityisesti antamalla yhteispäätösmenettelyssä 
oikeudellisia välineitä, yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskeva direktiivi mukaan 
luettuna;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Harlem Désir

Tarkistus 106
9 kohta

9. pitää välttämättömänä saattaa viipymättä päätökseen nykyinen oikeudellisen 
epävarmuuden tila, joka koskee yleishyödyllisiä palveluja, olivatpa ne sitten 
luonteeltaan taloudellista tai sosiaalisia; pyytää siksi komissiota tarkastelemaan 
viipymättä kaikkia mahdollisuuksia selkeyttää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
oikeudellista asemaa, minkä tavoitteena on oikeusvarmuus ja avoimuus, ja luoda näille 
palveluille oikeudellinen viitekehys erityisesti antamalla yhteispäätösmenettelyssä 
oikeudellisia välineitä, yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskeva direktiivi mukaan 
luettuna;



PE 378.585v01-00 36/58 AM\629928FI.doc

FI

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Van Lancker

Tarkistus 107
9 kohta

9. pitää välttämättömänä saattaa viipymättä päätökseen nykyinen oikeudellisen 
epävarmuuden tila, joka koskee yleishyödyllisiä taloudellisia sosiaalipalveluja; 
pyytää siksi komissiota tarkastelemaan viipymättä kaikkia mahdollisuuksia selkeyttää 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen oikeudellista asemaa, minkä tavoitteena on 
oikeusvarmuus ja avoimuus, ja luoda näille palveluille oikeudellinen viitekehys 
erityisesti antamalla oikeudellisia välineitä, (poistetaan) myös puitedirektiivi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Louis Cottigny

Tarkistus 108
9 kohta

9. pitää välttämättömänä saattaa viipymättä päätökseen nykyinen oikeudellisen 
epävarmuuden tila, joka koskee yleishyödyllisiä palveluja, olivatpa ne sitten 
luonteeltaan taloudellista tai sosiaalisia; pyytää siksi komissiota tarkastelemaan 
viipymättä kaikkia mahdollisuuksia selkeyttää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
oikeudellista asemaa, minkä tavoitteena on oikeusvarmuus ja avoimuus, ja luoda näille 
palveluille oikeudellinen viitekehys erityisesti antamalla oikeudellisia välineitä, 
(poistetaan) myös puitedirektiivi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 109
9 kohta

9. pitää välttämättömänä saattaa viipymättä päätökseen nykyinen oikeudellisen 
epävarmuuden tila, joka koskee yleishyödyllisiä palveluja, olivatpa ne sitten 
luonteeltaan taloudellista tai sosiaalisia; pyytää siksi komissiota tarkastelemaan 
viipymättä kaikkia mahdollisuuksia selkeyttää täysimääräisesti asiaa koskevia 
perusmääritelmiä ja -käsitteitä, vaatia erilaisuuden kunnioitusta, selventää 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen oikeudellista asemaa, minkä tavoitteena on 
oikeusvarmuus, avoimuus ja parempi tasapaino yleishyödyllisten palvelujen 
ominaispiirteiden sekä palvelujen ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevan 
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periaatteen välillä, ja luoda näille palveluille oikeudellinen viitekehys erityisesti 
antamalla oikeudellisia välineitä, tulevaisuudessa myös puitedirektiivi;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Harald Ettl

Tarkistus 110
9 kohta

9. pitää välttämättömänä saattaa viipymättä päätökseen nykyinen oikeudellisen 
epävarmuuden tila, joka koskee sekä yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja että 
taloudellisia yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja; pyytää siksi komissiota 
tarkastelemaan viipymättä kaikkia mahdollisuuksia selkeyttää yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen oikeudellista asemaa, minkä tavoitteena on oikeusvarmuus ja 
avoimuus, ja luoda näille palveluille oikeudellinen viitekehys erityisesti antamalla 
oikeudellisia välineitä, mahdollisesti myös puitedirektiivi;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Iles Braghetto

Tarkistus 111
9 a kohta (uusi)

9 a. katsoo, että jäsenvaltioille myönnettyjen valtuuksien yhteydessä, jotka koskevat 
erityisesti sosiaaliseen tukeen ja integroitumiseen pyrkivien yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tavoitteiden toteutusta koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ja 
periaatteiden määrittelyä, on välttämätöntä taata mahdollisuus turvautua 
kansalliseen lainsäädäntöön sisältyviin oikeudellisiin välineisiin, joiden avulla 
voidaan ohittaa perustamissopimuksessa määritelty "taloudellisen toiminnan" 
käsite;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex

Tarkistus 112
9 a kohta (uusi)

9 a. kehottaa komissiota edistämään sosiaalitalouden alaa ja laatimaan tiedonannon 
tästä eurooppalaisen yhteiskuntamallin perustana olevasta alasta; muistuttaa, että 
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on kiireesti luotava eurooppalaisen keskinäisen yhtiön ja eurooppalaisen 
yhdistyksen perussääntö;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Van Lancker

Tarkistus 113
9 a kohta (uusi)

9 a. katsoo, että yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevan oikeudellisen kehyksen 
avulla on selvennettävä kyseisten palvelujen erilaisia hallinto-, toiminta-, rahoitus-
ja sääntelymuotoja ja varmistettava, että jäsenvaltioiden asiasta vastaavat 
viranomaiset laativat käyttäjien oikeuksien sekä palvelujen laadun suojelemiseksi ja 
arvioimiseksi sääntöjä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 114
9 a kohta (uusi)

9 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tuottamiseen sitoutuneet uudenlaiset sosiaaliset yritykset 
tunnustetaan riittävällä tavalla sääntelemällä asianmukaisesti niihin liittyviä 
sosiaalisia näkökohtia sekä niiden yritysprofiiliin ja markkinoilla oloon liittyviä 
seikkoja;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 115
10 kohta

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suojelemaan ja edistämään työllisyysmuotoja, 
joita on runsaasti sosiaalipalvelujen alalla, kuten naistyö, joustavat työaikajärjestelyt, 
osa-aikatyö ja vapaaehtoistyö, kuitenkin niin, että vältetään petollisia ja epävarmoja 
työsuhteita ja ettei sellaisten alojen työntekijöiden työolot huonone, joilla ei vaadita 
ammattitaitoa tai vaaditaan vähän ammattitaitoa (poistetaan);

Or. cs
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 116
10 kohta

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita (poistetaan) edistämään työllisyysmuotoja, joita 
on runsaasti sosiaalipalvelujen alalla, joustavia työaikajärjestelyjä, osa-aikatyötä ja 
vapaaehtoistyötä, kuitenkin niin, että vältetään petollisia ja epävarmoja työsuhteita ja 
ettei sellaisten alojen työntekijöiden työolot huonone, joilla ei vaadita ammattitaitoa 
tai vaaditaan vähän ammattitaitoa; kehottaa komissiota myös sisällyttämään koko 
kuulemismenettelyyn ja kertomukseensa kysymyksiä tasa-arvonäkökulman huomioon 
ottamisesta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Iles Braghetto

Tarkistus 117
10 kohta

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suojelemaan ja edistämään työllisyysmuotoja, 
joita on runsaasti sosiaalipalvelujen alalla, kuten naistyö, joustavat työaikajärjestelyt, 
osa-aikatyö ja vapaaehtoistyö (poistetaan); kehottaa komissiota myös sisällyttämään 
koko kuulemismenettelyyn ja kertomukseensa kysymyksiä tasa-arvonäkökulman 
huomioon ottamisesta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 118
10 kohta

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suojelemaan ja edistämään työllisyysmuotoja, 
joita on runsaasti sosiaalipalvelujen alalla, kuten naistyö, joustavat työaikajärjestelyt, 
osa-aikatyö ja vapaaehtoistyö – ei ainoastaan palvelujen tarjonnan vaan myös niihin 
liittyvän hallinnon alalla – kuitenkin niin, että vältetään petollisia ja epävarmoja 
työsuhteita ja ettei sellaisten alojen työntekijöiden työolot huonone, joilla ei vaadita 
ammattitaitoa tai vaaditaan vähän ammattitaitoa; kehottaa komissiota myös 
sisällyttämään koko kuulemismenettelyyn ja kertomukseensa kysymyksiä tasa-
arvonäkökulman sekä vammaisten ja iäkkäiden henkilöiden huomioon ottamisesta;
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Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Harlem Désir

Tarkistus 119
10 kohta

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suojelemaan ja edistämään työllisyysmuotoja, 
joita on runsaasti sosiaalipalvelujen alalla, kuten naistyö, joustavat työaikajärjestelyt, 
osa-aikatyö ja vapaaehtoistyö, jonka harjoittamista on valvottava palvelun laadun 
varmistamiseksi, kuitenkin niin, että vältetään petollisia ja epävarmoja työsuhteita ja 
ettei sellaisten alojen työntekijöiden työolot huonone, joilla ei vaadita ammattitaitoa 
tai vaaditaan vähän ammattitaitoa; kehottaa komissiota myös sisällyttämään koko 
kuulemismenettelyyn ja kertomukseensa kysymyksiä tasa-arvonäkökulman huomioon 
ottamisesta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 120
10 kohta

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suojelemaan ja edistämään työllisyysmuotoja, 
joita on runsaasti sosiaalipalvelujen alalla, kuten naistyö, joustavat työaikajärjestelyt, 
osa-aikatyö ja vapaaehtoistyö tavoitteen ollessa alan työntekijöiden työolojen 
parantaminen petollisten ja epävarmojen työsuhteiden torjumiseksi ja sen 
varmistamiseksi, ettei sellaisten alojen työntekijöiden työolot huonone, joilla ei 
vaadita ammattitaitoa tai vaaditaan vähän ammattitaitoa; kehottaa komissiota myös 
sisällyttämään koko kuulemismenettelyyn ja kertomukseensa kysymyksiä tasa-
arvonäkökulman huomioon ottamisesta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Iles Braghetto

Tarkistus 121
11 kohta

11. kehottaa komissiota yhteistyössä jäsenvaltioiden ja yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tarjoajien kanssa kehittämään ammattiprofiilin, joka 
tunnustetaan yleisesti jäsenvaltioissa;
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Iles Braghetto

Tarkistus 122
11 kohta

11. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoajia 
(poistetaan) kehittämään ammatillista koulutusta niin, että näihin työolosuhteisiin 
kyetään mukautumaan (poistetaan), ja edistämään siten palvelujen laatua ja 
parantamaan (poistetaan) työntekijöiden työ- ja elinoloja; katsoo kuitenkin, että 
sosiaalipalvelujen tarpeen lisääntyminen edellyttää, että viranomaiset huolehtivat 
sosiaalialan työntekijöiden ammatillisen koulutuksen korkean tason varmistamisesta;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 123
11 kohta

11. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoajia –
ottaen huomioon työn paineen, työajan erityissäännöt (vuoro- tai yötyö), työn 
vaarallisuuden tai hankaluuden, tiettyjen sosiaalipalvelujen alaan kuuluvien toimien 
luonteen – kehittämään jatkokoulutusta niin, että näihin olosuhteisiin kyetään 
mukautumaan ja ne kyetään hallitsemaan, ja edistämään siten palvelujen laatua ja 
parantamaan sosiaalialan työntekijöiden työ- ja elinoloja; katsoo kuitenkin, että 
sosiaalipalvelujen tarpeen lisääntyminen edellyttää, että viranomaiset huolehtivat 
sosiaalialan työntekijöiden (poistetaan) koulutuksen (yliopistokoulutus ja 
ammatillinen koulutus) korkean tason varmistamisesta;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 124
11 kohta

11. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoajia –
ottaen huomioon työn paineen, työajan luonteen (vuoro- tai yötyö), työn 
vaarallisuuden tai hankaluuden, tiettyjen sosiaalipalvelujen alaan kuuluvien toimien 
luonteen – kehittämään ja parantamaan ammatillista koulutusta ja elinikäistä 
oppimista niin, että näihin olosuhteisiin kyetään mukautumaan ja ne kyetään 
hallitsemaan, ja edistämään siten palvelujen laatua ja parantamaan sosiaalialan 
työntekijöiden työ- ja elinoloja; katsoo kuitenkin, että sosiaalipalvelujen tarpeen 
lisääntyminen edellyttää, että viranomaiset huolehtivat sosiaalialan työntekijöiden 
ammatillisen koulutuksen korkean tason varmistamisesta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Harlem Désir

Tarkistus 125
11 kohta

11. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoajia –
ottaen huomioon työn paineen, työajan luonteen (vuoro- tai yötyö), työn 
vaarallisuuden tai hankaluuden, tiettyjen sosiaalipalvelujen alaan kuuluvien toimien 
luonteen – kehittämään ammatillista koulutusta niin, että näihin olosuhteisiin kyetään 
mukautumaan ja ne kyetään hallitsemaan, ja edistämään siten palvelujen laatua ja 
parantamaan sosiaalialan työntekijöiden työ- ja elinoloja; katsoo kuitenkin, että 
sosiaalipalvelujen tarpeen lisääntyminen edellyttää, että viranomaiset huolehtivat 
sosiaalialan työntekijöiden ammatillisen koulutuksen korkean tason varmistamisesta
sekä alan sosiaalisen vuoropuhelun edistämisestä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Harald Ettl

Tarkistus 126
11 kohta

11. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoajia –
ottaen huomioon työn paineen, työajan luonteen (vuoro- tai yötyö), työn 
vaarallisuuden tai hankaluuden, tiettyjen sosiaalipalvelujen alaan kuuluvien toimien 
luonteen – kehittämään ammatillista koulutusta niin, että näihin olosuhteisiin kyetään 
mukautumaan ja ne kyetään hallitsemaan, ja edistämään siten palvelujen laatua ja 
parantamaan sosiaalialan työntekijöiden työ- ja elinoloja; katsoo kuitenkin, että 
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sosiaalipalvelujen tarpeen lisääntyminen edellyttää, että viranomaiset huolehtivat 
(poistetaan) työntekijöiden ammatillisen koulutuksen korkean tason varmistamisesta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex

Tarkistus 127
11a kohta (uusi)

11 a. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoajia 
lisäämään kyseiseen alaan sisältyvän erilaisen ammattitoiminnan arvostusta, kuten 
palkatonta työtä ja vapaaehtoistyötä, ottamalla käyttöön menettelyjä, joilla 
tunnustetaan vapaaehtoistyöjaksot ja vahvistetaan niihin liittyvä epävirallinen 
oppiminen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Joel Hasse Ferreira

Tarkistus 128
11 a kohta (uusi)

11 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään pilottitoimia eurooppalaisen 
sosiaalipalveluajanjakson vapaaehtoiseksi suorittamiseksi myös rajat ylittävän 
liikkuvuuden yhteydessä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Joel Hasse Ferreira

Tarkistus 129
11 b kohta (uusi)

11 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan riittävällä tavalla 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen yhteydessä suoritettu vapaaehtoistyö erityisesti 
akateemisilla aloilla sekä työllisyyden ja sosiaaliturvan aloilla;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 130
12 kohta

12. on tyytyväinen komission aloitteeseen kuulla kaikkia asianomaisia sidosryhmiä 
yleishyödyllisten sosiaalisten palvelujen määrittelystä ja organisoinnista; katsoo, että 
tämä vuoropuhelu edistää avoimuutta ja kyseisten palvelujen laatua sekä niiden 
perustana olevien periaatteiden ja arvojen lujittamista; odottaa, että asianosaisten 
osallistuminen jatkuu myös sen jälkeen, kun lainsäädäntövälineet on luotu;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard Lehideux

Tarkistus 131
12 kohta

12. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 132
13 kohta

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään monimuotoisuuden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen organisoinnissa ja hallinnoinnissa sekä niiden 
rahoittamista koskevissa resursseissa ja keinoissa, jotta varmistetaan yleisen edun 
säilyminen ensisijaisena, jos kilpailusäännöt aiheuttavat jännitteitä, sekä taataan 
korkealaatuiset ja tehokkaat palvelut; suosittelee jäsenvaltioille ja komissiolle, että 
ne käyttäisivät hankintoihin liittyvää kapasiteettiaan edistääkseen alan arvoja ja 
kehitystä, kuten julkisia hankintasopimuksia koskevissa direktiiveissä 2004/18/EY ja 
2004/17/EY nimenomaan todetaan; suosittelee, että komissio ja EU:n hallitukset 
ponnistelisivat voimakkaammin kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla 
hyödyntääkseen vuonna 2004 tarkistettujen julkisia hankintasopimuksia koskevien 
direktiivien suomia mahdollisuuksia soveltaa sosiaali- ja ympäristölausekkeita 
sopimuksissaan;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 133
13 kohta

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään monimuotoisuuden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen organisoinnissa ja hallinnoinnissa sekä niiden 
rahoittamista koskevissa resursseissa ja keinoissa; kehottaa myös jäsenvaltioita 
palaamaan 'uudistuksiin', jotka institutionalisoivat sosiaalialalla mallit, jotka 
perustuvat markkinoihin ja jotka alistetaan kilpailulle ja tarjouskilpailuihin 
liittyville velvoitteille, sekä lopettamaan julkisen ja yksityisen sektorin välisten
kumppanuuksien edistämisen tai sosiaalipalvelujen ulkoistamisen yksityiselle 
sektorille, sillä kyse on harhaanjohtavista strategioista 'sosiaalipalvelujen 
nykyaikaistamiseksi'; katsoo, että yleisen edun huomioon ottaminen ja palvelujen 
tehokkuus ja laadukkuus sekä julkisella alalla että voittoa tavoittelemattomalla 
sosiaalitalouden kolmannella sektorilla on tarkoituksenmukaisempi strategia 
korkealaatuisten, yhdentyneiden ja yleismaailmallisten sosiaalipalveluiden 
turvaamiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Castex, Alain Hutchinson

Tarkistus 134
13 kohta

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään monimuotoisuuden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen organisoinnissa ja hallinnoinnissa sekä niiden 
rahoittamista koskevissa resursseissa ja keinoissa yleisen edun sekä tehokkaiden ja 
korkealaatuisten palvelujen turvaamiseksi; kehottaa myös luomaan julkisen ja 
yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia näiden palvelujen tarjoamiseksi
(poistetaan);

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard Lehideux

Tarkistus 135
13 kohta

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään monimuotoisuuden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen organisoinnissa ja hallinnoinnissa sekä niiden 
rahoittamista koskevissa resursseissa ja keinoissa yleisen edun sekä tehokkaiden ja 
korkealaatuisten palvelujen turvaamiseksi; kehottaa myös luomaan julkisen ja 
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yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia näiden palvelujen tarjoamiseksi
(poistetaan);

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Louis Cottigny

Tarkistus 136
13 kohta

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään monimuotoisuuden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen organisoinnissa ja hallinnoinnissa sekä niiden 
rahoittamista koskevissa resursseissa ja keinoissa yleisen edun sekä tehokkaiden ja 
korkealaatuisten palvelujen turvaamiseksi; kehottaa myös luomaan julkisen ja 
yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia näiden palvelujen tarjoamiseksi
(poistetaan);

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 137
13 kohta

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään monimuotoisuuden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen organisoinnissa ja hallinnoinnissa sekä niiden 
rahoittamista koskevissa resursseissa ja keinoissa, jotta voidaan turvata yleisen edun 
huomioon ottaminen ja palvelujen tehokkuus ja laadukkuus;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 138
13 kohta

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään monimuotoisuuden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen organisoinnissa ja hallinnoinnissa sekä niiden 
rahoittamista koskevissa resursseissa ja keinoissa; kehottaa myös luomaan julkisen ja 
yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia näiden palvelujen tarjoamiseksi ja 
lisäämään rahoituselinten ja palvelujen tarjoajien välistä avoimuutta, jotta voidaan 
turvata yleisen edun huomioon ottaminen ja palvelujen tehokkuus ja laadukkuus;
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Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 139
13 kohta

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään monimuotoisuuden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen organisoinnissa ja hallinnoinnissa sekä niiden 
rahoittamista koskevissa resursseissa ja keinoissa; kehottaa myös luomaan julkisen ja 
yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia näiden palvelujen tarjoamiseksi, jotta 
voidaan turvata yleisen edun huomioon ottaminen ja palvelujen tehokkuus ja 
laadukkuus; korostaa myös esikaupallisen vaiheen julkisten hankintojen merkitystä 
hyödyllisenä välineenä laadun, innovaatioiden, tehokkuuden ja nykyaikaistamisen 
edistämiseksi tällä alalla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 140
14 kohta

14. katsoo, että jäsenvaltioiden asianomaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on vapaus 
päättää, mitkä keskinäiset yhtiöt, muut sosiaalialan organisaatiot ja yksityiset yritykset 
saavat yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja niissä tapauksissa, joissa yksityissektorin 
tarjoamat palvelut ovat sopusoinnussa yleisen edun periaatteen kanssa, mutta katsoo, 
että julkisen viranomaisen on saatava tarkastaa milloin tahansa, että palvelujen 
tarjoajat noudattavat yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin kytkeytyviä periaatteita ja 
arvoja ja että palvelujen tarjoamisessa noudatetaan niitä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 141
14 kohta

14. katsoo, että jäsenvaltioiden asianomaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on vapaus 
päättää, mitkä keskinäiset yhtiöt, muut sosiaalialan organisaatiot ja yksityiset yritykset 
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saavat yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja niissä tapauksissa, joissa yksityissektorin 
tarjoamat palvelut ovat sopusoinnussa yleisen edun periaatteen kanssa, mutta katsoo, 
että julkisen viranomaisen on saatava tarkastaa milloin tahansa, että palvelujen 
tarjoajat noudattavat yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin kytkeytyviä periaatteita ja 
arvoja ja että palvelujen tarjoamisessa noudatetaan viranomaisten laillisesti asettamia 
vaatimuksia;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernard Lehideux

Tarkistus 142
14 kohta

14. katsoo, että jäsenvaltioiden asianomaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on vapaus 
päättää, mitkä keskinäiset yhtiöt, muut sosiaalialan organisaatiot ja yksityiset yritykset 
saavat yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja niissä tapauksissa, joissa yksityissektorin 
tarjoamat palvelut ovat sopusoinnussa yleisen edun periaatteen kanssa, mutta katsoo, 
että julkisen viranomaisen on saatava tarkastaa milloin tahansa, että palvelujen 
tarjoajat noudattavat yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin kytkeytyviä periaatteita ja 
arvoja ja että palvelujen tarjoamisessa noudatetaan viranomaisten virallisella 
valtuutuksella ja lupajärjestelmän avulla ennalta asettamia vaatimuksia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Van Lancker

Tarkistus 143
14 kohta

14. katsoo, että jäsenvaltioiden asianomaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on vapaus 
päättää, mitkä keskinäiset yhtiöt, muut sosiaalialan organisaatiot ja yksityiset yritykset 
saavat yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja niissä tapauksissa, joissa yksityissektorin 
tarjoamat palvelut ovat sopusoinnussa yleisen edun periaatteen kanssa, mutta katsoo, 
että julkisen viranomaisen on saatava tarkastaa milloin tahansa, että palvelujen 
tarjoajat noudattavat yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin kytkeytyviä periaatteita ja 
arvoja ja että palvelujen tarjoamisessa noudatetaan viranomaisten virallisella 
valtuutuksella ja lupajärjestelmän avulla ennalta asettamia vaatimuksia;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Louis Cottigny

Tarkistus 144
14 kohta

14. katsoo, että jäsenvaltioiden asianomaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on vapaus 
päättää, mitkä keskinäiset yhtiöt, muut sosiaalialan organisaatiot ja yksityiset yritykset 
saavat yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja niissä tapauksissa, joissa yksityissektorin 
tarjoamat palvelut ovat sopusoinnussa yleisen edun periaatteen kanssa, mutta katsoo, 
että julkisen viranomaisen on saatava tarkastaa milloin tahansa, että palvelujen 
tarjoajat noudattavat yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin kytkeytyviä periaatteita ja 
arvoja ja että palvelujen tarjoamisessa noudatetaan viranomaisten virallisella 
valtuutuksella ja lupajärjestelmän avulla ennalta asettamia vaatimuksia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 145
14 kohta

14. katsoo, että jäsenvaltioiden asianomaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on vapaus 
päättää, mitkä keskinäiset yhtiöt, muut sosiaalialan organisaatiot ja yksityiset yritykset 
saavat yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja niissä tapauksissa, joissa yksityissektorin 
tarjoamat palvelut ovat sopusoinnussa yleisen edun periaatteen kanssa, mutta katsoo, 
että julkisen viranomaisen on saatava tarkastaa milloin tahansa, että palvelujen 
tarjoajat noudattavat yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin kytkeytyviä periaatteita ja 
arvoja ja että palvelujen tarjoamisessa noudatetaan viranomaisten ennalta asettamia 
vaatimuksia edellyttäen, että ne ovat yhteensopivia suhteellisuus- ja 
syrjimättömyysperiaatteiden kanssa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Louis Cottigny

Tarkistus 146
14 kohta

14. katsoo, että jäsenvaltioiden asianomaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on vapaus 
päättää, mitkä keskinäiset yhtiöt, muut sosiaalialan organisaatiot (esimerkiksi
yhdistykset, osuuskunnat, säätiöt, liitot) ja yksityiset yritykset saavat yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja niissä tapauksissa, joissa yksityissektorin tarjoamat palvelut ovat 
sopusoinnussa yleisen edun periaatteen kanssa, mutta katsoo, että julkisen 
viranomaisen on saatava tarkastaa milloin tahansa, että palvelujen tarjoajat 
noudattavat yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin kytkeytyviä periaatteita ja arvoja ja 
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että palvelujen tarjoamisessa noudatetaan viranomaisten ennalta asettamia 
vaatimuksia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 147
14 kohta

14. katsoo, että jäsenvaltioiden asianomaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on vapaus 
päättää, mitkä keskinäiset yhtiöt, muut sosiaalialan organisaatiot ja yksityiset yritykset 
saavat yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja niissä tapauksissa, joissa yksityissektorin 
tarjoamat palvelut ovat sopusoinnussa yleisen edun periaatteen kanssa eikä 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen sosiaalista luonnetta muuteta millään tavoin, 
mutta katsoo, että julkisen viranomaisen on saatava tarkastaa milloin tahansa, että 
palvelujen tarjoajat noudattavat yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin kytkeytyviä 
periaatteita ja arvoja ja että palvelujen tarjoamisessa noudatetaan viranomaisten 
ennalta asettamia vaatimuksia;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): José Albino Silva Peneda

Tarkistus 148
14 a kohta (uusi)

14 a. vetoaa siihen, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden asiasta 
vastaavat viranomaiset voivat turvautua yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskeviin 
muihin rahoitusvaihtoehtoihin, kuten mesenaatteihin ja yritysten sosiaaliseen 
vastuuseen, ja vaatii jäsenvaltioita ryhtymään välittömästi uudistuksiin, joilla 
pyritään turvaamaan kansallisten sosiaalijärjestelmien rahoituksellinen 
elinkelpoisuus muuttuvassa yhteiskunnassa ja muuttuvilla työmarkkinoilla, ottaen
erityisesti huomioon demografiset muutokset, jotka edellyttävät sukupolvien välisen 
solidaarisuuden lujittamista;

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 149
15 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriele Zimmer

Tarkistus 150
15 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 151
15 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Iles Braghetto

Tarkistus 152
15 kohta

15. pitää myönteisenä yritysten osallistumista (poistetaan) sosiaalisen vastuunsa
mukaisesti yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen rahoittamiseen, tukemiseen ja 
tarjoamiseen;

Or. de



PE 378.585v01-00 52/58 AM\629928FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Harald Ettl

Tarkistus 153
15 kohta

15. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään yritysten osallistumista yritysten 
sosiaalisen vastuun mukaisesti yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen rahoittamiseen, 
tukemiseen ja tarjoamiseen ja ottamaan työmarkkinaosapuolet voimakkaammin 
mukaan tällaisten konseptien laatimiseen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 154
16 kohta

16. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoamista 
koskevaan toimivallan siirtämiseen alueellisille tai paikallisille viranomaisille ei liity 
riittäviä määrärahoja kyseisten palvelujen määrän ja laadun pitämiseksi parhaalla 
mahdollisella tasolla; kehottaa siksi jäsenvaltioita ja sosiaalitalouden yrityksiä niiden 
sosiaalisen vastuun puitteissa toimimaan siten, että yhtäältä palvelut kattavat alueen 
riittävällä tavalla ja että toisaalta kaikkeen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjoamista koskevaan toimivallan siirtoon alueellisille tai paikallisille viranomaisille 
liittyy riittävien määrärahojen myöntäminen;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 155
16 a kohta(uusi)

16 a. toteaa jälleen, että julkisen palvelun korvaukset eivät ole valtion tukia, jos velvoitteet 
ovat avoimia, objektiivisia ja selvästi määriteltyjä, jos korvaus on laskettu 
objektiviisesti ja avoimesti eikä ylitä kustannusten edellyttämää summaa; katsoo, 
että komission ja jäsenvaltioiden olisi levitettävä tämä tieto kaikille asianosaisille 
toimijoille;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 156
17 kohta

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 157
17 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Iles Braghetto

Tarkistus 158
17 kohta

17. pyytää komissiota esittämään tiedonannon terveyspalveluista Euroopan unionissa, 
jonka lähtökohtana on, että niitä olisi pidettävä sosiaalipalveluina ja jossa otetaan 
huomioon niiden erityispiirteet ja jossa arvioidaan juridista tarvetta tai mahdollisuutta 
esittää lainsäädäntöehdotus, jossa otetaan huomioon näiden palvelujen perustana 
olevat yhteiset arvot ja periaatteet, niiden toimintaa koskevat olennaiset säännöt ja 
sosiaalialan organisaatioiden, terveydenhoitoalan ammattikunnan ja yksityisten 
organisaatioiden asema sekä potilaiden oikeudet ja velvollisuudet kuitenkin niin, että 
jäsenvaltioilla on oikeus päättää näiden palvelujen organisointia koskevista 
täsmällisistä säännöistä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 159
17 kohta

17. pyytää komissiota esittämään tiedonannon terveyspalveluista Euroopan unionissa, 
jonka lähtökohtana on, että niitä olisi pidettävä sosiaalipalveluina ja jossa otetaan 
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huomioon niiden erityispiirteet ja jossa arvioidaan juridista tarvetta tai mahdollisuutta 
esittää rajoittavat perusteet, joiden avulla voitaisiin erottaa toisistaan taloudelliset 
sosiaalipalvelut ja ei-taloudelliset sosiaalipalvelut, sisältävä ehdotus, johon voitaisiin 
sisällyttää näiden palvelujen perustana olevat yhteiset arvot ja periaatteet, niiden 
toimintaa koskevat olennaiset säännöt ja sosiaalialan organisaatioiden, 
terveydenhoitoalan ammattikunnan ja yksityisten organisaatioiden asema sekä 
potilaiden oikeudet ja velvollisuudet kuitenkin niin, että jäsenvaltioilla on oikeus 
päättää näiden palvelujen organisointia koskevista täsmällisistä säännöistä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz

Tarkistus 160
17 kohta

17. pyytää komissiota esittämään tiedonannon terveyspalveluista Euroopan unionissa, 
(poistetaan) jossa otetaan huomioon niiden erityispiirteet ja jossa arvioidaan juridista 
tarvetta tai mahdollisuutta esittää lainsäädäntöehdotus, johon voitaisiin sisällyttää 
näiden palvelujen perustana olevat yhteiset arvot ja periaatteet, niiden toimintaa 
koskevat olennaiset säännöt ja sosiaalialan organisaatioiden, terveydenhoitoalan 
ammattikunnan ja yksityisten organisaatioiden ja yritysten asema sekä potilaiden 
oikeudet ja velvollisuudet kuitenkin niin, että jäsenvaltioilla on oikeus päättää näiden 
palvelujen organisointia koskevista täsmällisistä säännöistä;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 161
17 kohta

17. pyytää komissiota tukemaan sellaista terveyspalveluja Euroopan unionissa koskevaa 
näkemystä, jonka lähtökohtana on, että niitä olisi pidettävä sosiaalipalveluina; 
kehottaa komissiota ottamaan huomioon niiden erityispiirteet ja (poistetaan) yhteiset 
arvot ja periaatteet, niiden toimintaa koskevat olennaiset säännöt ja sosiaalialan 
organisaatioiden, terveydenhoitoalan ammattikunnan ja yksityisten organisaatioiden 
asema sekä potilaiden oikeudet ja velvollisuudet kuitenkin niin, että jäsenvaltioilla on 
oikeus päättää näiden palvelujen organisointia koskevista täsmällisistä säännöistä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 162
17 kohta

17. pyytää komissiota esittämään tiedonannon terveyspalveluista Euroopan unionissa, 
joka perustuu niiden asemaan sosiaalipalveluina ja jossa otetaan huomioon niiden 
erityispiirteet ja jossa arvioidaan juridista tarvetta tai mahdollisuutta esittää 
lainsäädäntöehdotus, johon voitaisiin sisällyttää näiden palvelujen perustana olevat 
yhteiset arvot ja periaatteet, niiden toimintaa koskevat olennaiset säännöt ja 
sosiaalialan organisaatioiden, terveydenhoitoalan ammattikunnan ja yksityisten 
organisaatioiden asema sekä potilaiden oikeudet ja velvollisuudet kuitenkin niin, että 
jäsenvaltioilla on oikeus päättää näiden palvelujen organisointia koskevista 
täsmällisistä säännöistä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 163
17 kohta

17. pyytää komissiota esittämään tiedonannon terveyspalveluista Euroopan unionissa, 
jonka lähtökohtana on, että niitä olisi pidettävä sosiaalipalveluina ja jossa otetaan 
huomioon niiden erityispiirteet ja jossa arvioidaan toimien tarvetta sen perusteella, 
mitkä ovat yhteiset arvot ja periaatteet, niiden toimintaa koskevat olennaiset säännöt ja 
sosiaalialan organisaatioiden, terveydenhoitoalan ammattikunnan ja yksityisten 
organisaatioiden asema sekä potilaiden oikeudet ja velvollisuudet kuitenkin niin, että 
jäsenvaltioilla on oikeus päättää näiden palvelujen organisointia koskevista 
täsmällisistä säännöistä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Joel Hasse Ferreira

Tarkistus 164
17 a kohta (uusi)

17 a. kehottaa komissiota neuvottelemaan GATS-sopimuksen 1 artiklan 3 kohdan c 
alakohdan tarkistamisesta, jotta yleisen edun käsite määritellään yksiselitteisesti ja 
siten, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut jäävät kyseisen sopimuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Louis Cottigny

Tarkistus 165
17 a kohta (uusi)

17 a. katsoo, että vammaisten henkilöiden palvelut (50 miljoonaa kansalaista) 
muodostavat yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen erittäin tärkeän osatekijän ottaen 
huomioon niistä syntyvät työpaikat Euroopan unionissa sekä tarjottavien 
sosiaalisten palvelujen luonteen; katsoo tähän liittyen, että Euroopan unionin 
tehtävänä on taata syrjimättömyys edistämällä palvelujen korkeaa laatua vaihto-
ohjelman ja parhaiden käytäntöjen arvioinnin avulla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Louis Cottigny

Tarkistus 166
17 b kohta (uusi)

17 b. pyytää komissiota tutkimaan sellaisen viraston perustamista, jonka tehtävänä olisi 
vahvistaa yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatu Euroopassa ja arvioida sitä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 167
18 kohta

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 168
18 kohta

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Iles Braghetto

Tarkistus 169
18 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Harald Ettl

Tarkistus 170
18 kohta

18. suosittaa sellaisen Euroopan parlamentin alaisen foorumin perustamista, jossa 
eurooppalaiset sosiaalialan organisaatiot, eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet ja 
komission ja neuvoston edustajat voivat kokoontua ja joka voisi seurata tämän 
prosessin etenemistä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann

Tarkistus 171
18 kohta

18. suosittaa sellaisen Euroopan parlamentin alaisen foorumin perustamista, jossa 
eurooppalaiset sosiaalialan organisaatiot ja mahdollisesti kyseiset palveluyritykset ja 
komission ja neuvoston edustajat voivat kokoontua ja joka voisi seurata tämän 
prosessin etenemistä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Harlem Désir

Tarkistus 172
18 kohta

18. suosittaa sellaisen Euroopan parlamentin alaisen foorumin perustamista, jossa 
eurooppalaiset sosiaalialan organisaatiot ja komission ja neuvoston edustajat voivat 
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kokoontua ja joka voisi seurata tämän prosessin etenemistä kuitenkin siten, ettei 
komissiolta viedä sille kuuluvaa ensisijaista vastuuta ja yksinoikeutta 
lainsäädäntöaloitteiden tekijänä; katsoo, että komission tehtävänä on ehdottaa 
lainsäädäntökehystä, joka vastaa yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen toimijoiden 
kasvavaan tarpeeseen selkiyttää tilanne ja turvata oikeusvarmuus;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews

Tarkistus 173
19 kohta

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioiden parlamenteille.

Or. en


