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Tarkistus 1
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 viite 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
2 artiklan ja 3 artiklan 2 kohdan sekä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen ja erityisesti sen 9, 14, 106, 
151 artiklan ja 153 artiklan 1 kohdan j ja 
k alakohdan, 159, 160 ja 161 kohdan sekä 
sen pöytäkirjan N:o 26,

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
2 artiklan ja 3 artiklan 2 kohdan sekä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen ja erityisesti sen 9, 14, 106, 
151 artiklan ja 153 artiklan 1 kohdan j ja 
k alakohdan, 159, 160, 161 ja 345 artiklan
sekä sen pöytäkirjan N:o 26,

Or. en

Tarkistus 2
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 
17. kesäkuuta 2010 antamat päätelmät, 
Eurooppa-neuvoston 11. joulukuuta 
antamat päätelmät ja euroalueen valtion 
tai hallitusten päämiesten 
11. maaliskuuta 2011 antamat päätelmät 
rahaliikenteen verosta,

Or. en

Tarkistus 3
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan (SEC(2010)1545) 
"Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja 
sisämarkkinoita koskevien Euroopan 
unionin sääntöjen soveltamiseksi 
yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin, 
erityisesti yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin",

Or. en

Tarkistus 4
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan "Opas valtiontukea, 
julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita 
koskevien Euroopan unionin sääntöjen 
soveltamiseksi yleishyödyllisiin 
taloudellisiin palveluihin, erityisesti 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin",

Or. en

Tarkistus 5
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan komission 
3. lokakuuta 2008 antaman tiedonannon 
työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen 
osallisuuden edistämisestä (K(2008)5737),
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Or. en

Tarkistus 6
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
finanssialan verotuksesta 
(KOM(2010)0549) sekä siihen liittyvän 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SEC(2010)1166),

Or. en

Tarkistus 7
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 18 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon sosiaalisen suojelun 
komitean vuonna 2011 laatiman raportin 
Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisen 
ulottuvuuden arvioinnista,

Or. en

Tarkistus 8
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 29 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 
antamansa päätöslauselman rahoitus-, 
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talous- ja sosiaalikriisistä: suositukset 
toteutettaviksi toimenpiteiksi ja 
aloitteiksi,1,

Or. en

Tarkistus 9
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 29 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 
antamansa päätöslauselman 
innovatiivisesta rahoituksesta globaalilla 
tasolla ja Euroopan tasolla2,

Or. en

Tarkistus 10
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 29 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2011 
antamansa kirjallisen kannanoton 
keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja 
säätiöiden eurooppalaisen peruskirjan 
laatimisesta,

Or. en

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0376
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0080
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Tarkistus 11
Françoise Castex

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 29 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kirjallisen 
kannanoton 84/2010 keskinäisten 
yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden 
eurooppalaisen peruskirjan laatimisesta,

Or. en

Tarkistus 12
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 30 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen, johon Euroopan yhteisö 
liittyi 26. marraskuuta 2009,

Or. en

Tarkistus 13
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että perussopimuksissa
vahvistetaan jäsenvaltioiden tavoitteeksi 
jatkuva elin- ja työolojen parantaminen ja 
se, että unionin päämääränä on kansojensa 
hyvinvointi, joka saavutetaan Euroopan 
kestävällä kehityksellä, jonka perustana on 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
3 artiklassa vahvistetaan jäsenvaltioiden 
tavoitteeksi jatkuva elin- ja työolojen 
parantaminen ja se, että unionin 
päämääränä on kansojensa hyvinvointi, 
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tasapainoinen talouskasvu, täystyöllisyyttä 
ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin 
kilpailukykyinen sosiaalinen 
markkinatalous sekä ympäristönsuojelu ja 
ympäristön laadun parantaminen, 
sosiaalisen syrjäytymisen ja syrjinnän 
torjuminen sekä yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen 
suojelun sekä naisten ja miesten tasa-
arvon, sukupolvien välisen yhteisvastuun ja 
lapsen oikeuksien suojelun edistäminen,

joka saavutetaan Euroopan kestävällä 
kehityksellä, jonka perustana on 
tasapainoinen talouskasvu, täystyöllisyyttä 
ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin 
kilpailukykyinen sosiaalinen 
markkinatalous sekä ympäristönsuojelu ja 
ympäristön laadun parantaminen, 
sosiaalisen syrjäytymisen ja syrjinnän 
torjuminen sekä yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen 
suojelun sekä naisten ja miesten tasa-
arvon, sukupolvien välisen yhteisvastuun ja 
lapsen oikeuksien suojelun edistäminen,

Or. en

Tarkistus 14
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että perussopimuksissa 
vahvistetaan jäsenvaltioiden tavoitteeksi 
jatkuva elin- ja työolojen parantaminen ja 
se, että unionin päämääränä on kansojensa 
hyvinvointi, joka saavutetaan Euroopan 
kestävällä kehityksellä, jonka perustana on 
tasapainoinen talouskasvu, täystyöllisyyttä 
ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin 
kilpailukykyinen sosiaalinen 
markkinatalous sekä ympäristönsuojelu ja 
ympäristön laadun parantaminen, 
sosiaalisen syrjäytymisen ja syrjinnän 
torjuminen sekä yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen 
suojelun sekä naisten ja miesten tasa-
arvon, sukupolvien välisen yhteisvastuun ja 
lapsen oikeuksien suojelun edistäminen;

A. ottaa huomioon, että perussopimuksissa 
vahvistetaan jäsenvaltioiden tavoitteeksi 
jatkuva elin- ja työolojen parantaminen ja 
se, että unionin päämääränä on kansojensa 
hyvinvointi, joka saavutetaan Euroopan 
kestävällä kehityksellä, jonka perustana on 
tasapainoinen talouskasvu, täystyöllisyyttä 
ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin 
kilpailukykyinen ja pienten ja 
keskisuurten yritysten tukemiseen 
tähtäävä sosiaalinen markkinatalous sekä 
ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun 
parantaminen, sosiaalisen syrjäytymisen ja 
syrjinnän torjuminen sekä 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja 
sosiaalisen suojelun sekä naisten ja miesten 
tasa-arvon, sukupolvien välisen 
yhteisvastuun ja lapsen oikeuksien 
suojelun edistäminen;

Or. it
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Tarkistus 15
Milan Cabrnoch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että perussopimuksissa 
vahvistetaan jäsenvaltioiden tavoitteeksi 
jatkuva elin- ja työolojen parantaminen ja 
se, että unionin päämääränä on kansojensa 
hyvinvointi, joka saavutetaan Euroopan 
kestävällä kehityksellä, jonka perustana on 
tasapainoinen talouskasvu, täystyöllisyyttä 
ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin 
kilpailukykyinen sosiaalinen 
markkinatalous sekä ympäristönsuojelu ja 
ympäristön laadun parantaminen, 
sosiaalisen syrjäytymisen ja syrjinnän 
torjuminen sekä yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen 
suojelun sekä naisten ja miesten tasa-
arvon, sukupolvien välisen yhteisvastuun ja 
lapsen oikeuksien suojelun edistäminen,

A. ottaa huomioon, että perussopimuksissa 
vahvistetaan jäsenvaltioiden tavoitteeksi 
jatkuva elin- ja työolojen parantaminen ja 
se, että unionin päämääränä on kansojensa 
hyvinvointi, joka saavutetaan Euroopan 
kestävällä kehityksellä, jonka perustana on 
tasapainoinen talouskasvu, täystyöllisyyttä 
ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin 
kilpailukykyinen sosiaalinen 
markkinatalous sekä ympäristönsuojelu ja 
ympäristön laadun parantaminen, 
sosiaalisen syrjäytymisen, syrjinnän ja 
terveydenhuoltopalvelujen eriarvoisten 
saantimahdollisuuksien torjuminen sekä 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja 
sosiaalisen suojelun sekä naisten ja miesten 
tasa-arvon, sukupolvien välisen 
yhteisvastuun ja lapsen oikeuksien 
suojelun edistäminen,

Or. cs

Tarkistus 16
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
9 artiklassa edellytetään, että unionin on 
otettava politiikkansa ja toimintansa 
määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon 
korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun 
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takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset,

Or. en

Tarkistus 17
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
14 artiklassa ja sen pöytäkirjassa N:o 26 
vahvistetaan selvästi yleistä etua koskevat 
palvelut, joihin sisältyvät sekä taloudelliset 
ja muut kuin taloudelliset yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut; ottaa huomioon, että 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten keskeinen asema ja laaja 
harkintavalta niiden tarjotessa, tilatessa ja 
järjestäessä yleistä taloudellista etua 
koskevia palveluja on vahvistettu ja että 
perussopimuksilla ei vaikuteta 
jäsenvaltioiden toimivaltaan tarjota, tilata 
ja järjestää muita kuin yleistä taloudellista 
etua koskevia palveluja,

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
14 artiklassa ja sen pöytäkirjassa N:o 26 
vahvistetaan selvästi yleistä etua koskevat 
palvelut, joihin sisältyvät yleishyödylliset
sosiaalipalvelut; ottaa huomioon, että 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten keskeinen asema ja laaja 
harkintavalta niiden tarjotessa, tilatessa ja 
järjestäessä yleistä taloudellista etua 
koskevia palveluja on vahvistettu ja että 
perussopimuksilla ei vaikuteta 
jäsenvaltioiden toimivaltaan tarjota, tilata 
ja järjestää muita kuin yleistä taloudellista 
etua koskevia palveluja,

Or. en

Tarkistus 18
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
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toiminnasta tehdyn sopimuksen 
14 artiklassa ja sen pöytäkirjassa N:o 26 
vahvistetaan selvästi yleistä etua koskevat 
palvelut, joihin sisältyvät sekä taloudelliset 
ja muut kuin taloudelliset yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut; ottaa huomioon, että 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten keskeinen asema ja laaja 
harkintavalta niiden tarjotessa, tilatessa ja 
järjestäessä yleistä taloudellista etua 
koskevia palveluja on vahvistettu ja että 
perussopimuksilla ei vaikuteta 
jäsenvaltioiden toimivaltaan tarjota, tilata 
ja järjestää muita kuin yleistä taloudellista 
etua koskevia palveluja, 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 
14 artiklassa ja sen pöytäkirjassa N:o 26 
vahvistetaan selvästi yleistä etua koskevat 
palvelut, joihin sisältyvät sekä taloudelliset 
ja muut kuin taloudelliset yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut; ottaa huomioon, että 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten, jotka ovat parhaiten perillä 
kansalaisten ja alueen tarpeista, 
keskeinen asema ja laaja harkintavalta 
niiden tarjotessa, tilatessa ja järjestäessä 
yleistä taloudellista etua koskevia palveluja 
on vahvistettu ja että perussopimuksilla ei 
vaikuteta jäsenvaltioiden toimivaltaan 
tarjota, tilata ja järjestää muita kuin yleistä 
taloudellista etua koskevia palveluja, 

Or. it

Tarkistus 19
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että yleishyödyllisten 
palvelujen saatavuus on perusoikeus 
osana ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisessa julistuksessa 
tunnustettuja taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia,

Or. en

Tarkistus 20
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että yleisesti saatavilla olevien, 
korkealaatuisten, helposti käytettävissä 
olevien ja kohtuuhintaisten 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjontaa voidaan siksi pitää Euroopan 
sosiaalisen mallin olennaisena 
kulmakivenä ja hyvän elämänlaadun ja 
EU:n taloudellisten tavoitteiden 
saavuttamisen perustana,

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 21
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että yleisesti saatavilla olevien, 
korkealaatuisten, helposti käytettävissä 
olevien ja kohtuuhintaisten 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjontaa voidaan siksi pitää Euroopan 
sosiaalisen mallin olennaisena 
kulmakivenä ja hyvän elämänlaadun ja 
EU:n taloudellisten tavoitteiden 
saavuttamisen perustana,

C. katsoo, että yleisesti saatavilla olevien, 
korkealaatuisten, helposti käytettävissä 
olevien ja kohtuuhintaisten komission 
vuonna 2007 yleishyödyllisistä palveluista 
antaman tiedonannon mukaisten 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjontaa voidaan siksi pitää Euroopan 
sosiaalisen mallin olennaisena 
kulmakivenä ja hyvän elämänlaadun ja 
EU:n työllisyyteen liittyvien ja sosiaalisten 
ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen 
perustana,

Or. en

Tarkistus 22
Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale



AM\861496FI.doc 13/142 PE460.966v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 
4 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklan 3 
kohdassa vahvistetaan toissijaisuus 
paikallisella tasolla, tunnustetaan 
virallisesti alueellinen ja paikallinen 
itsehallinto ja annetaan niille vahvempi 
asema,

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 23
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 
4 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklan 
3 kohdassa vahvistetaan toissijaisuus 
paikallisella tasolla, tunnustetaan 
virallisesti alueellinen ja paikallinen 
itsehallinto ja annetaan niille vahvempi 
asema,

D. ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 
4 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklan 
3 kohdassa vahvistetaan toissijaisuus 
paikallisella tasolla ja että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
pöytäkirjan N:o 26 1 artiklassa 
tunnustetaan kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten keskeinen 
asema ja laaja harkintavalta, kun ne 
tarjoavat, tilaavat ja järjestävät yleisen 
edun mukaisia palveluja, jotka vastaavat 
mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita,

Or. it

Tarkistus 24
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Otsikko ennen 1 kohtaa (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Perusoikeudet ja yleisyys

Or. en

Tarkistus 25
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla ja niiden käyttäjillä on 
monia erityisominaisuuksia yleistä etua 
koskevien palvelujen yleisominaisuuksien 
lisäksi; ottaa huomioon, että 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
sisältyvät terveydenhuoltopalveluiden 
lisäksi sekä lakisääteiset että täydentävät 
yleisesti saatavilla olevat palvelut, joita 
tarjotaan suoraan henkilölle ja joilla on 
ehkäisevä ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja osallistamiseen 
liittyvä rooli ja jotka toteuttavat sosiaaliset 
perusoikeudet;

1. katsoo, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla ja niiden käyttäjillä on 
monia erityisominaisuuksia yleistä etua 
koskevien palvelujen yleisominaisuuksien 
lisäksi;

Or. en

Tarkistus 26
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla ja niiden käyttäjillä on 
monia erityisominaisuuksia yleistä etua 

1. katsoo, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla ja niiden käyttäjillä on 
monia erityisominaisuuksia yleistä etua 
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koskevien palvelujen yleisominaisuuksien 
lisäksi; ottaa huomioon, että 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
sisältyvät terveydenhuoltopalveluiden 
lisäksi sekä lakisääteiset että täydentävät 
yleisesti saatavilla olevat palvelut, joita 
tarjotaan suoraan henkilölle ja joilla on 
ehkäisevä ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja osallistamiseen 
liittyvä rooli ja jotka toteuttavat sosiaaliset 
perusoikeudet;

koskevien palvelujen yleisominaisuuksien 
lisäksi; toimivaltaisen kansallisen tai 
paikallisen viranomaisen on 
tapauskohtaisesti päätettävä, kuuluvatko 
palvelut yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin vai yleistä etua 
koskeviin palveluihin, sillä selkeä erottelu 
eri palvelujen välillä on käytännössä 
mahdotonta ja rakenteet jäsenvaltioissa 
ovat hyvin erilaisia, minkä vuoksi unionin 
tasolla annettavat määritelmät 
rajoittaisivat toissijaisuusperiaatteen 
toteutumista; ottaa huomioon, että 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
sisältyvät terveydenhuoltopalveluiden 
lisäksi sekä lakisääteiset että täydentävät 
yleisesti saatavilla olevat palvelut, joita 
tarjotaan suoraan henkilölle ja joilla on 
ehkäisevä ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja osallistamiseen 
liittyvä rooli ja jotka toteuttavat sosiaaliset 
perusoikeudet;

Or. de

Tarkistus 27
Françoise Castex

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla ja niiden käyttäjillä on 
monia erityisominaisuuksia yleistä etua 
koskevien palvelujen yleisominaisuuksien 
lisäksi; ottaa huomioon, että 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
sisältyvät terveydenhuoltopalveluiden 
lisäksi sekä lakisääteiset että täydentävät 
yleisesti saatavilla olevat palvelut, joita 
tarjotaan suoraan henkilölle ja joilla on 
ehkäisevä ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja osallistamiseen 
liittyvä rooli ja jotka toteuttavat sosiaaliset 

1. katsoo, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla ja niiden käyttäjillä on 
monia erityisominaisuuksia yleistä etua 
koskevien palvelujen yleisominaisuuksien 
lisäksi; ottaa huomioon, että 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
sisältyy kaksi pääluokkaa: lakisääteiset ja 
täydentävät sosiaaliturvajärjestelmät, 
jotka on järjestetty eri tavoin ja jotka 
kattavat elämän keskeiset riskit, kuten 
terveyteen, ikääntymiseen, työtapaturmiin, 
työttömyyteen, eläkkeeseen, 
riippuvuussuhteeseen ja vammaisuuteen 



PE460.966v01-00 16/142 AM\861496FI.doc

FI

perusoikeudet; liittyvät riskit, ja muut suoraan henkilölle
tarjotut palvelut, kuten terveydenhuolto 
tai sosiaalinen asuntotuotanto; katsoo, 
että näillä palveluilla on ehkäisevä ja 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja 
osallistamiseen liittyvä rooli ja niillä 
toteutetaan sosiaaliset perusoikeudet; 
katsoo, että nykyisen EU:n lainsäädännön 
nojalla jotkin lakisääteiset 
sosiaaliturvajärjestelmät ovat muita kuin 
taloudellisia yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja, kun taas toiset ovat 
yleistä taloudellista etua koskevia 
palveluja;

Or. en

Tarkistus 28
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla ja niiden käyttäjillä on 
monia erityisominaisuuksia yleistä etua 
koskevien palvelujen yleisominaisuuksien 
lisäksi; ottaa huomioon, että 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
sisältyvät terveydenhuoltopalveluiden 
lisäksi sekä lakisääteiset että täydentävät 
yleisesti saatavilla olevat palvelut, joita 
tarjotaan suoraan henkilölle ja joilla on 
ehkäisevä ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja osallistamiseen 
liittyvä rooli ja jotka toteuttavat sosiaaliset 
perusoikeudet;

1. katsoo, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla ja niiden käyttäjillä on 
monia erityisominaisuuksia yleistä etua 
koskevien palvelujen yleisominaisuuksien 
lisäksi; ottaa huomioon, että 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
sisältyvät olennaiset palvelut, joilla on 
ehkäisevä osallistamiseen ja sosiaaliseen 
ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen 
liittyvä rooli ja joilla toteutetaan
perusoikeudet;

Or. en
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Tarkistus 29
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla ja niiden käyttäjillä on 
monia erityisominaisuuksia yleistä etua 
koskevien palvelujen yleisominaisuuksien 
lisäksi; ottaa huomioon, että 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
sisältyvät terveydenhuoltopalveluiden 
lisäksi sekä lakisääteiset että täydentävät 
yleisesti saatavilla olevat palvelut, joita 
tarjotaan suoraan henkilölle ja joilla on 
ehkäisevä ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja osallistamiseen
liittyvä rooli ja jotka toteuttavat sosiaaliset 
perusoikeudet;

1. katsoo, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla ja niiden käyttäjillä on 
monia erityisominaisuuksia yleistä etua 
koskevien palvelujen yleisominaisuuksien 
lisäksi; ottaa huomioon, että 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
sisältyvät terveydenhuoltopalveluiden 
lisäksi sekä lakisääteiset että täydentävät 
yleisesti saatavilla olevat palvelut, joita 
tarjotaan suoraan hädänalaisille ihmisille
ja jotka ehkäisevät sosiaalista 
syrjäytymistä ja joilla on sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen liittyvä rooli ja jotka 
toteuttavat sosiaaliset perusoikeudet;

Or. en

Tarkistus 30
Vilija Blinkevičiūtė

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla ja niiden käyttäjillä on 
monia erityisominaisuuksia yleistä etua 
koskevien palvelujen yleisominaisuuksien 
lisäksi; ottaa huomioon, että 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
sisältyvät terveydenhuoltopalveluiden 
lisäksi sekä lakisääteiset että täydentävät 
yleisesti saatavilla olevat palvelut, joita 
tarjotaan suoraan henkilölle ja joilla on 
ehkäisevä ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja osallistamiseen 
liittyvä rooli ja jotka toteuttavat sosiaaliset 

1. katsoo, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla, niiden tarjoajilla ja 
niiden käyttäjillä on monia
erityisominaisuuksia yleistä etua koskevien 
palvelujen yleisominaisuuksien lisäksi; 
ottaa huomioon, että yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin sisältyvät 
terveydenhuoltopalveluiden lisäksi sekä 
lakisääteiset että täydentävät yleisesti 
saatavilla olevat palvelut, joita tarjotaan 
suoraan henkilölle ja joilla on ehkäisevä ja 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja 
osallistamiseen liittyvä rooli ja jotka 
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perusoikeudet; toteuttavat sosiaaliset perusoikeudet;

Or. en

Tarkistus 31
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla ja niiden käyttäjillä on 
monia erityisominaisuuksia yleistä etua 
koskevien palvelujen yleisominaisuuksien 
lisäksi; ottaa huomioon, että 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
sisältyvät terveydenhuoltopalveluiden 
lisäksi sekä lakisääteiset että täydentävät 
yleisesti saatavilla olevat palvelut, joita 
tarjotaan suoraan henkilölle ja joilla on 
ehkäisevä ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja osallistamiseen 
liittyvä rooli ja jotka toteuttavat sosiaaliset 
perusoikeudet;

katsoo, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla ja niiden käyttäjillä on 
monia erityisominaisuuksia yleistä etua 
koskevien palvelujen yleisominaisuuksien 
lisäksi; ottaa huomioon, että 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
sisältyvät terveydenhuoltopalveluiden 
lisäksi sekä lakisääteiset että täydentävät 
yleisesti saatavilla olevat palvelut, joita 
tarjotaan suoraan henkilölle ja joilla on 
ehkäisevä ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen ja osallistamiseen 
liittyvä rooli ja jotka toteuttavat sosiaaliset 
perusoikeudet, joista on säädetty 
perusoikeuskirjassa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 artiklan 
nojalla;

Or. en

Tarkistus 32
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. myöntää, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen osalta on kaksi 
ristiriitaista tekijää, jotka on sovitettava 
yhteen: toisaalta toissijaisuuden periaate, 
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jolla puolustetaan kansallisten 
viranomaisten vapautta määritellä, 
järjestää ja rahoittaa yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut parhaaksi katsomallaan 
tavalla suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti, ja toisaalta yhteisölle ja 
jäsenvaltioille niiden omilla toimialoilla 
perussopimuksesta johtuva vastuu;

Or. en

Tarkistus 33
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa – julkisessa omistuksessa 
olevien ja julkisesti hallinnoitujen sekä 
näiden palvelujen käyttäjät 
demokraattisesti osallistavien – julkisten 
palvelujen merkitystä ihmisten 
hyvinvoinnin kannalta tärkeillä aloilla, 
kuten terveydenhuollossa, koulutuksessa, 
oikeusalalla, vesihuollossa, asumisessa, 
liikenteessä ja lasten- ja 
vanhustenhoidossa;

Or. pt

Tarkistus 34
Françoise Castex

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että sosiaalipalvelun 
yleishyödyllinen luonne ei riipu sen alasta 
vaan tarjoamistavasta, josta on monia 
esimerkkejä, kuten voittoa tavoittelematon 
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asema tai edunsaajien valikoimattomuus;

Or. en

Tarkistus 35
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että on vaara, että tietyt 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alan 
toimijat katsotaan vain uudeksi 
kaupalliseksi palveluksi; korostaa, että ne 
on tunnustettava yleishyödyllisiksi 
sosiaalipalveluiksi ja niiden ongelmia on 
käsiteltävä asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 36
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. torjuu painokkaasti yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja koskevan EU:n 
puitelainsäädännön;

Or. de

Tarkistus 37
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. huomauttaa, että monet 
sosiaalipalvelut on jätetty palveluista 
sisämarkkinoilla annetun direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle; toivoo, että 
komissio laatii pian yhteenvedon kyseisten 
ulkopuolelle jättämistä koskevien toimien 
saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja ottaa erityisesti 
huomioon jäsenvaltioiden tulkinnan 
käsitteistä "hädänalaiset ihmiset", 
"hyväntekeväisyys" ja "valtion 
valtuuttamat toimijat";

Or. en

Tarkistus 38
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. painottaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen kohdalla 
toissijaisuusperiaatteen on mentävä 
sisämarkkinasääntöjen edelle;

Or. de

Tarkistus 39
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. korostaa, että päätösvallan, 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
suunnittelusta, rahoituksesta ja 
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tarjoamisesta on periaatteessa oltava 
jäsenvaltioilla ja paikallisilla 
viranomaisilla; kunnioittaa ja tukee tätä 
periaatetta ja kehottaa Euroopan unionin 
muita toimielimiä yhtymään tähän 
kantaan;

Or. de

Tarkistus 40
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen on oltava yleisiä ja 
vauraudesta tai tuloista riippumattomia 
eikä niitä ole tarkoitettu vain 
heikoimmassa asemassa oleville 
käyttäjille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 41
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen on oltava yleisiä ja 
vauraudesta tai tuloista riippumattomia 
eikä niitä ole tarkoitettu vain 
heikoimmassa asemassa oleville 
käyttäjille;

2. korostaa, että jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
saatavuuden sääntelystä ja ne päättävät, 
voivatko palvelut olla yleisiä ja 
vauraudesta tai tuloista riippumattomia ja 
jos niin, missä mittakaavassa;

Or. de
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Tarkistus 42
Vilija Blinkevičiūtė

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen on oltava yleisiä ja 
vauraudesta tai tuloista riippumattomia 
eikä niitä ole tarkoitettu vain 
heikoimmassa asemassa oleville käyttäjille;

2. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen on oltava yleisiä ja 
vauraudesta tai tuloista riippumattomia, 
koska yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
ominaispiirteenä ja tavoitteena on 
suojella kaikkia perusuhilta eikä vain 
haavoittuvimpia tai heikoimmassa 
asemassa olevia käyttäjiä;

Or. en

Tarkistus 43
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen on oltava yleisiä ja 
vauraudesta tai tuloista riippumattomia 
eikä niitä ole tarkoitettu vain heikoimmassa 
asemassa oleville käyttäjille;

2. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen on oltava yleisiä, 
kaikkien saatavilla ja vauraudesta tai 
tuloista riippumattomia eikä niitä ole 
tarkoitettu vain heikoimmassa asemassa 
oleville käyttäjille;

Or. en

Tarkistus 44
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen on oltava yleisiä ja 
vauraudesta tai tuloista riippumattomia 
eikä niitä ole tarkoitettu vain heikoimmassa 
asemassa oleville käyttäjille;

2. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen on oltava yleisiä ja 
vauraudesta tai tuloista riippumattomia, 
eivätkä ne ole hyväntekeväisyyttä eikä 
niitä ole tarkoitettu vain heikoimmassa 
asemassa oleville käyttäjille; korostaa, että 
olisi huolehdittava siitä, että 
heikoimmassa asemassa olevilla ryhmillä, 
kuten kodittomilla, on yhdenvertainen 
pääsy palveluihin;

Or. en

Tarkistus 45
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen on oltava yleisiä ja 
vauraudesta tai tuloista riippumattomia 
eikä niitä ole tarkoitettu vain 
heikoimmassa asemassa oleville käyttäjille;

2. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen on oltava yleisiä ja 
vauraudesta tai tuloista riippumattomia 
eikä yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja ole 
tarkoitettu vain heikoimmassa asemassa 
oleville käyttäjille; kehottaa, että komissio 
ei suhtaudu yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen yleiseen saatavuuteen 
yleishyödyllisten palvelujen selkeänä 
arviointivirheenä; kehottaa komissiota 
kunnioittamaan täysimääräisesti 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen yleistä 
saatavuutta;

Or. en
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Tarkistus 46
Milan Cabrnoch

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut rahoitetaan pääasiassa 
jäsenvaltioiden varoilla ja tässä 
keskitytään siksi pääasiassa niiden 
soveltamisalaan; katsoo kuitenkin, että 
Euroopan unioni voi olla tärkeässä 
roolissa ja auttaa jäsenvaltioita 
uudenaikaistamaan palveluja, 
sopeuttamaan niitä uusiin olosuhteisiin ja 
tekemään niistä kansalaisten tarpeiden 
mukaisia laadun ja laajuuden suhteen;

Or. cs

Tarkistus 47
Tadeusz Cymański

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen saatavuus pitäisi olla 
helpompaa erityisen lahjakkaille 
monilapsisista tai vähätuloisista perheistä 
tuleville henkilöille;

Or. pl

Tarkistus 48
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että on tärkeää arvioida 
kiireellisesti sosiaalisen kehityksen 
kannalta tärkeitä aloja (liikenne, energia, 
vesihuolto ja posti- ja 
televiestintäpalvelut) koskevan 
markkinoiden vapauttamisen sosiaaliset 
seuraukset, ja vaatii Euroopan komissiota 
keskeyttämään menettelyt markkinoiden 
edelleen vapauttamiseksi kunnes tämän 
arvioinnin tulokset on esitelty;

Or. pt

Tarkistus 49
Damien Abad

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
sisämarkkinoiden sosiaalista ulottuvuutta 
ja ottaa paremmin huomioon 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
erityispiirteet sekä korostaa pragmaattista 
lähestymistapaa, jossa kyseisten 
palvelujen saatavuus, yleisyys, 
oikeudenmukaisuus, laatu ja tehokkuus 
ovat ensisijaisia kysymyksiä;

Or. en

Tarkistus 50
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen merkitystä köyhyydessä 
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ja köyhyysriskissä eläville ihmisille; 
muistuttaa romaniväestön kaltaisten 
syrjäytyneiden yhteisöjen kohtaamista 
erityisongelmista;

Or. en

Tarkistus 51
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tukee Montin raportin suositusta, jonka 
mukaan laajakaistayhteyksien ja 
pankkipalvelujen on oltava uusia 
yleispalveluja, mikä olisi tunnustettava 
EU:n säädöksissä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 52
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tukee Montin raportin suositusta, jonka 
mukaan laajakaistayhteyksien ja 
pankkipalvelujen on oltava uusia 
yleispalveluja, mikä olisi tunnustettava 
EU:n säädöksissä;

3. kehottaa antamaan asianmukaisella 
tasolla lainsäädäntöaloitteita 
peruspankkipalvelujen ja 
laajakaistayhteyksien yleisestä 
saatavuudesta kaikille EU:n kansalaisille; 
katsoo, että peruspankkipalvelut olisi 
katsottava yleistä taloudellista etua 
koskeviksi palveluiksi ja että niihin olisi 
sovellettava yleispalveluvelvoitteita, jotta 
kansalaislle voidaan taata saatavuus, 
kohtuuhintaisuus, avoimuus ja korkea 
laatu;
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Or. en

Tarkistus 53
Milan Cabrnoch

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tukee Montin raportin suositusta, jonka 
mukaan laajakaistayhteyksien ja 
pankkipalvelujen on oltava uusia 
yleispalveluja, mikä olisi tunnustettava 
EU:n säädöksissä;

3. tukee Montin raportin suositusta, jonka 
mukaan laajakaistayhteyksien 
kehittäminen mahdollistaa halvemmat 
pankkipalvelut, joita merkittävä osa 
väestöstä ei muuten pystyisi käyttämään; 
katsoo tämän vastaavan yleispalvelun 
käsitettä, mikä olisi tunnustettava 
paremmin EU:n säädöksissä;

Or. cs

Tarkistus 54
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tukee Montin raportin suositusta, jonka 
mukaan laajakaistayhteyksien ja 
pankkipalvelujen on oltava uusia 
yleispalveluja, mikä olisi tunnustettava 
EU:n säädöksissä;

3. tukee Montin raportin suositusta, jonka 
mukaan laajakaistayhteyksien ja 
pankkipalvelujen on oltava uusia 
yleispalveluja, joiden olisi oltava yleisesti 
saatavilla kohtuulliseen hintaan;

Or. en

Tarkistus 55
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tukee Montin raportin suositusta, jonka 
mukaan laajakaistayhteyksien ja 
pankkipalvelujen on oltava uusia 
yleispalveluja, mikä olisi tunnustettava 
EU:n säädöksissä;

3. tukee Montin raportin suositusta, jonka 
mukaan laajakaistayhteyksien ja 
pankkipalvelujen on oltava uusia 
yleispalveluja;

Or. en

Tarkistus 56
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Otsikko ennen 4 kohtaa (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Talouden osuus

Or. en

Tarkistus 57
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut tukevat suuresti taloutta 
työpaikkojen, taloudellisen toiminnan ja 
ostovoiman kannalta – komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa todettiin, että 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
osuus on viisi prosenttia taloudellisesta 
tuotannosta ja että ne työllistävät 
21,4 miljoonaa ihmistä – ja että pk-
yritykset ovat riippuvaisia 
korkealaatuisista yleishyödyllisistä 
sosiaalipalveluista;

4. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut tukevat suuresti taloutta 
taloudellisen toiminnan ja ostovoiman 
kannalta – komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa todettiin, että 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
osuus on viisi prosenttia taloudellisesta 
tuotannosta ja että ne työllistävät 
21,4 miljoonaa ihmistä;
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Or. en

Tarkistus 58
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut tukevat suuresti taloutta 
työpaikkojen, taloudellisen toiminnan ja 
ostovoiman kannalta – komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa todettiin, että 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
osuus on viisi prosenttia taloudellisesta 
tuotannosta ja että ne työllistävät 
21,4 miljoonaa ihmistä – ja että pk-
yritykset ovat riippuvaisia 
korkealaatuisista yleishyödyllisistä 
sosiaalipalveluista;

4. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut tukevat suuresti taloutta 
työpaikkojen, taloudellisen toiminnan ja 
ostovoiman kannalta – komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa todettiin, että 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
osuus on viisi prosenttia taloudellisesta 
tuotannosta ja että ne työllistävät 
21,4 miljoonaa ihmistä;

Or. en

Tarkistus 59
Françoise Castex

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut tukevat suuresti taloutta 
työpaikkojen, taloudellisen toiminnan ja 
ostovoiman kannalta – komission toisessa
kaksivuotiskertomuksessa todettiin, että 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
osuus on viisi prosenttia taloudellisesta 
tuotannosta ja että ne työllistävät 
21,4 miljoonaa ihmistä – ja että pk-
yritykset ovat riippuvaisia 
korkealaatuisista yleishyödyllisistä 

4. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut tukevat suuresti taloutta 
työpaikkojen, taloudellisen toiminnan ja 
ostovoiman kannalta – komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa todettiin, että 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
osuus on viisi prosenttia taloudellisesta 
tuotannosta ja että ne työllistävät 
21,4 miljoonaa ihmistä – ja että monet pk-
yritykset ovat korkealaatuisten 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
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sosiaalipalveluista; tarjoajia;

Or. en

Tarkistus 60
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut tukevat suuresti taloutta 
työpaikkojen, taloudellisen toiminnan ja 
ostovoiman kannalta – komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa todettiin, että 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
osuus on viisi prosenttia taloudellisesta 
tuotannosta ja että ne työllistävät 
21,4 miljoonaa ihmistä – ja että pk-
yritykset ovat riippuvaisia korkealaatuisista 
yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista;

4. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut tukevat suuresti taloutta 
työpaikkojen, taloudellisen toiminnan ja 
ostovoiman kannalta – komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa todettiin, että 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
osuus on viisi prosenttia taloudellisesta 
tuotannosta ja että ne työllistävät 
21,4 miljoonaa ihmistä, ja 
CEEP-keskuksen julkisten palvelujen 
kartoituksessa todetaan, että myös niiden 
osuus EU:n työvoimasta on 9,6 prosenttia 
ja EU:n BKT:stä osuus on 9,4 prosenttia
– ja että pk-yritykset ovat riippuvaisia 
korkealaatuisista yleishyödyllisistä 
sosiaalipalveluista;

Or. en

Tarkistus 61
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut tukevat suuresti taloutta 
työpaikkojen, taloudellisen toiminnan ja 
ostovoiman kannalta – komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa todettiin, että 

4. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut tukevat suuresti taloutta 
työpaikkojen, taloudellisen toiminnan ja 
ostovoiman kannalta – komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa todettiin, että 
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terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
osuus on viisi prosenttia taloudellisesta 
tuotannosta ja että ne työllistävät 
21,4 miljoonaa ihmistä – ja että pk-
yritykset ovat riippuvaisia korkealaatuisista 
yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista;

terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
osuus on viisi prosenttia taloudellisesta 
tuotannosta ja että ne työllistävät 
21,4 miljoonaa ihmistä – ja että pk-
yritykset ovat riippuvaisia korkealaatuisista 
yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista; 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
taloudellinen merkittävyys ei kuitenkaan 
oikeuta soveltamaan niihin 
sisämarkkinasääntöjä;

Or. de

Tarkistus 62
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut edistävät kansalaisuuden 
tehokasta toteutumista ja että niiden 
tavoitteena on luoda sosiaalinen, 
alueellinen ja taloudellinen 
yhteenkuuluvuus luomalla kollektiivisia 
yhteenkuuluvuuden muotoja;

Or. it

Tarkistus 63
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että paikallisviranomaisilla on 
olennainen rooli yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen määrittämisessä, 
rahoittamisessa, tarjoamisessa ja 
osoittamisessa; ottaa huomioon, että 

5. korostaa, että alue- ja 
paikallisviranomaisilla on olennainen rooli 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
määrittämisessä, rahoittamisessa, 
tarjoamisessa ja osoittamisessa; ottaa 
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arvioiden mukaan paikallisen ja alueellisen 
julkishallinnon osuus on 15,9 prosenttia 
27 EU-jäsenvaltion BKT:sta ja että 
pelkästään paikallishallinnon osuus on 
12,9 prosenttia ja sen sosiaaliturvamenojen 
osuus kolme prosenttia (378,1 miljardia 
euroa);

huomioon, että arvioiden mukaan 
paikallisen ja alueellisen julkishallinnon 
osuus on 15,9 prosenttia 27 EU-
jäsenvaltion BKT:sta ja että pelkästään 
paikallishallinnon osuus on 12,9 prosenttia 
ja sen sosiaaliturvamenojen osuus kolme 
prosenttia (378,1 miljardia euroa); 
korostaa, että kyseiset viranomaiset ovat 
keskeisiä tekijöitä yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen toimittamisessa ja että 
ne tarvitsevat siksi oikeusvarmuutta, jotta 
niiden toiminnan riippumattomuus 
voidaan taata;

Or. en

Tarkistus 64
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että paikallisviranomaisilla on 
olennainen rooli yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen määrittämisessä, 
rahoittamisessa, tarjoamisessa ja 
osoittamisessa; ottaa huomioon, että 
arvioiden mukaan paikallisen ja alueellisen 
julkishallinnon osuus on 15,9 prosenttia 27 
EU-jäsenvaltion BKT:sta ja että pelkästään 
paikallishallinnon osuus on 12,9 prosenttia 
ja sen sosiaaliturvamenojen osuus kolme 
prosenttia (378,1 miljardia euroa);

5. korostaa, että paikallisviranomaisilla on 
olennainen rooli yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen määrittämisessä, 
rahoittamisessa, tarjoamisessa ja 
osoittamisessa; ottaa huomioon, että 
arvioiden mukaan paikallisen ja alueellisen 
julkishallinnon osuus on 15,9 prosenttia 27 
EU-jäsenvaltion BKT:sta ja että pelkästään 
paikallishallinnon osuus on 12,9 prosenttia 
ja sen sosiaaliturvamenojen osuus kolme 
prosenttia (378,1 miljardia euroa); 
korostaa, että joillakin yhteisötalouden 
yrityksillä (osuuskunnat, yhdistykset, 
keskinäiset yritykset, säätiöt ja muut 
yritysmuodot, joilla on samat piirteet ja 
arvot) on olennainen osa yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tarjoamisessa;

Or. en
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Tarkistus 65
Jutta Steinruck, Peter Simon

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että kansallisilla, alueellisilla 
ja paikallisilla viranomaisilla on 
merkittävä asema yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen käynnistämisessä, 
rahoittamisessa ja järjestämisessä 
asiaankuuluvien jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmien puitteissa;

Or. en

Tarkistus 66
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. toteaa, että kansallisilla, alueellisilla 
ja paikallisilla viranomaisilla on tärkeä 
rooli sosiaalipalvelujen järjestämisessä, 
rahoittamisessa ja suunnittelussa;

Or. de

Tarkistus 67
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Otsikko ennen 6 kohtaa (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Sosiaalinen osuus
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Or. en

Tarkistus 68
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen ensisijaisena tavoitteena 
on sosiaalipolitiikan tavoitteiden 
saavuttaminen ja yksilöiden ja ryhmien 
sosiaalisten oikeuksien toteuttaminen ja 
että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat
usein erottamaton osa 
sosiaaliturvajärjestelmiä; huomauttaa, että 
Eurofoundin elämänlaatututkimukset* ovat 
näyttäneet toteen, että yksi 
merkittävimmistä tavoista, joilla 
parannetaan kansalaisten elämänlaatua 
sekä varmistetaan täysi osallistuminen 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja 
sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus, 
on yleistä etua koskevien palvelujen, myös 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen, 
tarjoaminen ja kehittäminen;

6. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen ensisijaisena tavoitteena 
on sosiaalipolitiikan tavoitteiden 
saavuttaminen; huomauttaa, että 
Eurofoundin elämänlaatututkimukset1 ovat 
näyttäneet toteen, että yksi 
merkittävimmistä tavoista, joilla 
parannetaan kansalaisten elämänlaatua 
sekä varmistetaan täysi osallistuminen 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja 
sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus, 
on yleistä etua koskevien palvelujen, myös 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen, 
tarjoaminen ja kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 69
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että yleishyödyllisten 6. korostaa, että yleishyödyllisten 

                                               
1 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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sosiaalipalvelujen ensisijaisena tavoitteena 
on sosiaalipolitiikan tavoitteiden 
saavuttaminen ja yksilöiden ja ryhmien 
sosiaalisten oikeuksien toteuttaminen ja 
että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat 
usein erottamaton osa 
sosiaaliturvajärjestelmiä; huomauttaa, että 
Eurofoundin elämänlaatututkimukset1 ovat 
näyttäneet toteen, että yksi 
merkittävimmistä tavoista, joilla 
parannetaan kansalaisten elämänlaatua 
sekä varmistetaan täysi osallistuminen 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja 
sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus, 
on yleistä etua koskevien palvelujen, myös 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen, 
tarjoaminen ja kehittäminen;

sosiaalipalvelujen tavoitteena on yleisesti
sosiaalipolitiikan tavoitteiden 
saavuttaminen ja yksilöiden ja ryhmien 
sosiaalisten oikeuksien toteuttaminen ja 
että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat 
usein erottamaton osa 
sosiaaliturvajärjestelmiä; huomauttaa, että 
Eurofoundin elämänlaatututkimukset2ovat 
näyttäneet toteen, että yksi 
merkittävimmistä tavoista, joilla 
parannetaan kansalaisten elämänlaatua 
sekä varmistetaan täysi osallistuminen 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja 
sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus, 
on yleistä etua koskevien palvelujen, myös 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen, 
tarjoaminen ja kehittäminen;

Or. de

Tarkistus 70
Françoise Castex

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen ensisijaisena tavoitteena 
on sosiaalipolitiikan tavoitteiden 
saavuttaminen ja yksilöiden ja ryhmien 
sosiaalisten oikeuksien toteuttaminen ja 
että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat 
usein erottamaton osa 
sosiaaliturvajärjestelmiä; huomauttaa, että 
Eurofoundin elämänlaatututkimukset* ovat 
näyttäneet toteen, että yksi 
merkittävimmistä tavoista, joilla 

6. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen ensisijaisena tavoitteena 
on sosiaalipolitiikan tavoitteiden 
saavuttaminen ja yksilöiden ja ryhmien 
sosiaalisten oikeuksien toteuttaminen ja 
että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat 
usein erottamaton osa 
sosiaaliturvajärjestelmiä eurooppalaisten 
yhteiskuntien järjestämisessä; huomauttaa, 
että Eurofoundin elämänlaatututkimukset3

ovat näyttäneet toteen, että yksi 

                                                                                                                                                  
1 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.

2 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.

3 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm
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parannetaan kansalaisten elämänlaatua 
sekä varmistetaan täysi osallistuminen 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja 
sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus, 
on yleistä etua koskevien palvelujen, myös 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen, 
tarjoaminen ja kehittäminen;

merkittävimmistä tavoista, joilla 
parannetaan kansalaisten elämänlaatua 
sekä varmistetaan täysi osallistuminen 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja 
sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus, 
on yleistä etua koskevien palvelujen, myös 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen, 
tarjoaminen ja kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 71
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. panee merkille, että Eurofoundin 
elämänlaatututkimuksissa1 on todistettu, 
että yksi tärkeimmistä tavoista parantaa 
kansalaisten elämän laatua, varmistaa 
täysimääräinen osallisuus yhteiskunnassa 
ja saada aikaan sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta on yleishyödyllisten 
palvelujen, myös yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen, tarjoaminen ja 
kehittäminen;
1 Eurofound - Quality of Life 
Surveyshttp://www.eurofound.europa.eu/publicati
ons/htmlfiles/ef09108.htm

Or. en

(katso toinen osa alkuperäisestä 6 kohdasta)

Tarkistus 72
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat Euroopan 
sosiaalisen mallin peruspilari, joka on 
olennainen taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
varmistamisessa;

Or. en

Tarkistus 73
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että yleishyödyllisillä 
sosiaalipalveluilla on keskeinen merkitys 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa ja että niiden 
heikentäminen vaarantaa vakavasti 
mahdollisuudet onnistua näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa;

Or. it

Tarkistus 74
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että markkinoiden 
vapauttamispolitiikkaa on muutettava 
laadukkaat julkiset palvelut kaikille 
takaavan sosiaalista kehitystä koskevan 
politiikan edistämiseksi kiinnittämällä 
erityistä huomiota epäedullisessa 
asemassa oleviin ryhmiin, kuten 
yksinhuoltajaäiteihin, naisiin, vanhuksiin, 
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lapsiin, siirtolaisiin ja kaikkiin 
vammaisiin henkilöihin;

Or. pt

Tarkistus 75
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kokemus osoittaa, että 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
kaupallisten tarjoajien voiton 
maksimointitavoite on ristiriidassa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 76
Milan Cabrnoch

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kokemus osoittaa, että 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
kaupallisten tarjoajien voiton 
maksimointitavoite on ristiriidassa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa;

Poistetaan.

Or. cs
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Tarkistus 77
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kokemus osoittaa, että 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
kaupallisten tarjoajien voiton 
maksimointitavoite on ristiriidassa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 78
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kokemus osoittaa, että 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
kaupallisten tarjoajien voiton 
maksimointitavoite on ristiriidassa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa;

7. katsoo, että kaupallisten palvelujen 
yksityisen kaupallisen tarjoamisen 
taustalla oleva voiton maksimoinnin 
oikeutettu tavoite on ristiriidassa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa; katsoo, 
että pohjimmiltaan yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut eivät ole voittoa 
tavoittelevia toimia ja että on 
epäasianmukaista käyttää 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
osoitettuja julkisia varoja muuhun kuin 
palvelun tavoitteen täyttämiseen ja että 
mitään osaa kyseisestä rahoituksesta, 
lukuun ottamaa palvelun toimittamisesta 
johtuvia henkilöstökuluja ja 
yleiskustannuksia, ei saisi käyttää muihin 
tarkoituksiin;

Or. en
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Tarkistus 79
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kokemus osoittaa, että 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
kaupallisten tarjoajien voiton 
maksimointitavoite on ristiriidassa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa;

7. katsoo, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tarjoajien välinen 
kilpailu voi johtaa alhaisempiin hintoihin, 
korkeampaan laatuun ja parempiin 
valintamahdollisuuksiin; painottaa 
kuitenkin, että tietyissä tapauksissa 
kilpailu on ristiriidassa yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen periaatteiden ja 
tavoitteiden kanssa; katsoo siksi, että tätä 
on punnittava tapauskohtaisesti;

Or. de

Tarkistus 80
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kokemus osoittaa, että 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
kaupallisten tarjoajien voiton 
maksimointitavoite on ristiriidassa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa;

7. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tarjoamisen laatu 
perustuu mukautettuun rahoitusmalliin, 
jotta voidaan taata innovatiivinen ja 
tehokas palvelu, korostaa, että voiton 
maksimointitavoite ei saa olla ristiriidassa
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa;

Or. fr
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Tarkistus 81
Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kokemus osoittaa, että
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
kaupallisten tarjoajien voiton 
maksimointitavoite on ristiriidassa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa;

7. katsoo, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen kaupallisten tarjoajien 
voiton maksimointitavoite ei saa olla 
ristiriidassa yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen periaatteiden ja 
tavoitteiden kanssa ja että tarjottavien 
palvelujen laatu on taattava;

Or. es

Tarkistus 82
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kokemus osoittaa, että 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
kaupallisten tarjoajien voiton 
maksimointitavoite on ristiriidassa
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa;

7. katsoo, että kokemus osoittaa tarpeen
sovittaa yhteen voiton maksimointitavoite 
ja kaupallisten tarjoajien kustannusten 
hillitseminen turvallisuuden laatuun 
liittyvien periaatteiden ja yleisesti
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tavoitteiden kanssa;

Or. it

Tarkistus 83
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kokemus osoittaa, että 7. katsoo, että kaupallisten tarjoajien voiton 
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yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
kaupallisten tarjoajien voiton 
maksimointitavoite on ristiriidassa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa;

maksimointitavoite on ristiriidassa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa ja että 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut voidaan 
hyväksyä vain, jos voitontavoitteluun ei 
pyritä, kun taas taloudellisiin 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
sovelletaan sisämarkkinoita ja kilpailua 
koskevia EU:n perussopimuksen 
määräyksiä;

Or. en

Tarkistus 84
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kokemus osoittaa, että 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
kaupallisten tarjoajien voiton 
maksimointitavoite on ristiriidassa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa;

7. katsoo, että kokemus osoittaa, että 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
kaupallisten tarjoajien voiton 
maksimointitavoite voi olla ristiriidassa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa; 
kannustaa ja tukee sitä, että 
yhteisötalouden yritykset tarjoavat 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja;

Or. en

Tarkistus 85
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että kokemus osoittaa, että 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
kaupallisten tarjoajien voiton 

7. katsoo, että kokemus osoittaa, että 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
kaupallisten tarjoajien voiton 
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maksimointitavoite on ristiriidassa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa;

maksimointitavoite ei ole ristiriidassa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa, vaan 
kyseessä on myös tulevaisuudessa tärkeä 
ala, jonka odotetaan odotettavissa olevan 
eliniän kohoamisen vuoksi kasvavan 
merkittävästi;

Or. de

Tarkistus 86
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että yhteisötalouden 
yritykset ovat yksityisiä voittoa 
tavoittelemattomia taloudellisia toimijoita, 
joiden voitot osoitetaan ensisijaisesti 
kestävän kehityksen hankkeisiin, jäsenten 
palveluihin ja yleiseen etuun;

Or. en

Tarkistus 87
Milan Cabrnoch

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. painottaa valtion perinteistä roolia 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjoajana, mutta katsoo, että oven 
avaaminen yksityisille tarjoajille 
parantaisi palvelujen saatavuutta ja 
laatua sekä lisäisi kuluttajien 
valinnanvapautta;

Or. cs
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Tarkistus 88
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. vahvistaa sitoutumisensa 
nykyaikaisiin ja laadukkaisiin 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin, 
joiden avulla voidaan toteuttaa monia 
eurooppalaisen hankkeen sisältämiä 
arvoja, kuten yhdenvertaisuus, 
solidaarisuus, oikeusvaltion periaate ja 
ihmisarvon kunnioitus, sekä saatavuutta, 
yleispalvelua, tehokkuutta, resurssien 
taloudellista hallintaa, jatkuvuutta, 
lähipalveluja ja avoimuutta koskevat 
periaatteet;

Or. en

Tarkistus 89
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pitää tässä yhteydessä tärkeänä 
korostaa sitä, että yleishyödyllisten 
palvelujen tarjonnan 
yksityistämisprosessit eivät osoittaudu 
välttämättä edullisiksi taloudelliselta, 
palvelujen tarjoamisen laadun sen 
enempää kuin sen kannalta, miten 
tehokkaasti ennalta vahvistettujen 
tavoitteiden saavuttaminen etenee;

Or. it
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Tarkistus 90
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Otsikko ennen 8 kohtaa (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjoamisen sääntelyrajoitukset

Or. en

Tarkistus 91
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja tarjoavat tai valtuuttavat 
kansalliset ja paikalliset viranomaiset 
tarvitsevat palveluilleen ja menoilleen 
selvän oikeusperustan ja että vaikka 
komission luoma tiedotus- ja 
selvennysyksikkö on olennaisen tärkeä, 
on se riittämätön eikä suojaa 
yleishyödyllisten palvelujen tarjoajia 
asioiden riitauttamiselta;

8. korostaa, että yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja koskevia EU:n sääntöjä 
on edelleen selkeytettävä ja arvioitava, 
jotta niiden oikeusvarmuutta voidaan 
parantaa, kuten Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
14 artiklassa ja pöytäkirjassa N:o 26 
todetaan; muistuttaa, että jatkuva pelko
asioiden riitauttamisesta lannistaa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjoajia ja julkisen sektorin tarjoajia ja 
että tämä pelko saa viranomaiset 
käyttämään epäasianmukaisia julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä, jotka 
saattavat lopuksi aiheuttaa 
lisäkustannuksia julkiselle sektorille; 
muistuttaa komission vastuusta saada 
aikaan oikeusvarmuus yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen osalta, erityisesti 
silloin, kuin lainsäädäntö vaikuttaa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
toimittamiseen; korostaa, että 
toimeksiantojen perusteita olisi 
parannettava lisäämällä joustavuutta 
niiden soveltamisessa;
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Or. en

Tarkistus 92
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja tarjoavat tai valtuuttavat 
kansalliset ja paikalliset viranomaiset 
tarvitsevat palveluilleen ja menoilleen 
selvän oikeusperustan ja että vaikka 
komission luoma tiedotus- ja 
selvennysyksikkö on olennaisen tärkeä, 
on se riittämätön eikä suojaa 
yleishyödyllisten palvelujen tarjoajia 
asioiden riitauttamiselta;

8. korostaa, että yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja tarjoavat tai valtuuttavat 
kansalliset ja paikalliset viranomaiset 
tarvitsevat palveluilleen ja menoilleen 
oikeusvarmuuden, ja suhtautuu 
myönteisesti komission eri toimiin, joita se 
on viime vuosina toteuttanut 
selkeyttääkseen ja yksinkertaistaakseen 
yleishyödyllisiä palveluja, myös 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja, 
koskevien yhteisön sääntöjen 
soveltamista;

Or. en

Tarkistus 93
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja tarjoavat tai valtuuttavat 
kansalliset ja paikalliset viranomaiset 
tarvitsevat palveluilleen ja menoilleen 
selvän oikeusperustan ja että vaikka 
komission luoma tiedotus- ja 
selvennysyksikkö on olennaisen tärkeä, 
on se riittämätön eikä suojaa 
yleishyödyllisten palvelujen tarjoajia 
asioiden riitauttamiselta;

8. korostaa, että yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja tarjoavat tai valtuuttavat 
kansalliset ja paikalliset viranomaiset 
tarvitsevat palveluilleen ja menoilleen 
selkeät säännöt ja että 
toissijaisuusperiaatetta on kunnioitettava 
täysimääräisesti;
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Or. en

Tarkistus 94
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja tarjoavat tai valtuuttavat 
kansalliset ja paikalliset viranomaiset 
tarvitsevat palveluilleen ja menoilleen 
selvän oikeusperustan ja että vaikka
komission luoma tiedotus- ja 
selvennysyksikkö on olennaisen tärkeä, 
on se riittämätön eikä suojaa 
yleishyödyllisten palvelujen tarjoajia 
asioiden riitauttamiselta;

8. korostaa, että yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja tarjoavat tai valtuuttavat 
kansalliset ja paikalliset viranomaiset 
tarvitsevat palveluilleen ja menoilleen 
selvän oikeusperustan, että komission 
luomaa tiedotus- ja selvennysyksikköä 
olisi täydennettävä palveluja tarjoavien 
viranomaisten antamalla metodologialla 
ja että EU:n säännöille olisi laadittava 
soveltamissuunnitelma;

Or. fr

Tarkistus 95
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja tarjoavat tai valtuuttavat 
kansalliset ja paikalliset viranomaiset 
tarvitsevat palveluilleen ja menoilleen 
selvän oikeusperustan ja että vaikka 
komission luoma tiedotus- ja 
selvennysyksikkö on olennaisen tärkeä, on 
se riittämätön eikä suojaa yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoajia asioiden 
riitauttamiselta;

8. korostaa, että yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja tarjoavat tai valtuuttavat 
kansalliset ja paikalliset viranomaiset 
tarvitsevat palveluilleen ja menoilleen 
selvän oikeusperustan ja että vaikka 
komission luoma tiedotus- ja 
selvennysyksikkö on olennaisen tärkeä, on 
se riittämätön eikä tarjoa 
oikeusvarmuutta, jolla varmistettaisiin, 
että ne voivat täyttää tehtävänsä;

Or. en
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Tarkistus 96
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja tarjoavat tai valtuuttavat 
kansalliset ja paikalliset viranomaiset 
tarvitsevat palveluilleen ja menoilleen 
selvän oikeusperustan ja että vaikka 
komission luoma tiedotus- ja 
selvennysyksikkö on olennaisen tärkeä, on 
se riittämätön eikä suojaa yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoajia asioiden 
riitauttamiselta;

8. korostaa, että yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja tarjoavat tai valtuuttavat 
kansalliset ja paikalliset viranomaiset 
tarvitsevat palveluilleen ja menoilleen 
selvän oikeusperustan ja että vaikka 
komission luoma tiedotus- ja 
selvennysyksikkö on olennaisen tärkeä, on 
se riittämätön eikä suojaa yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoajia asioiden 
riitauttamiselta, eikä oikeusvarmuutta 
kuitenkaan ole;

Or. en

Tarkistus 97
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. korostaa, että kansallisilla ja 
paikallisilla viranomaisilla on velvollisuus 
varmistaa yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen asianmukainen 
toiminta ja ylläpitää samalla korkeaa 
laatutasoa;

Or. it
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Tarkistus 98
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. katsoo, että nykyinen yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin liittyvä oikeudellinen 
epävarmuus on ratkaistava 
täsmentämällä, että julkiseen 
omaisuuteen, julkisiin ja yleishyödyllisiin 
palveluihin ja voittoa tavoittelemattomiin 
toimijoihin ei sovelleta kilpailusääntöjä 
tai julkisia tukia, sopimuksia tai 
sisämarkkinoita koskevia sääntöjä, vaan 
julkinen omaisuus, julkiset ja 
yleishyödylliset palvelut ja voittoa 
tavoittelemattomat toimijat muodostavat 
ainoastaan yleishyödyllisten tavoitteiden 
mukaan toimivan alan, joka on 
järjestäytynyt toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti ja kuuluu jäsenvaltioiden ja 
niiden alueellisten ja paikallisten 
viranomaisen yksinomaiseen 
toimivaltaan, jotta julkisen omaisuuden, 
julkisten ja yleishyödyllisten palveluiden 
ja voittoa tavoittelemattomien toimijoiden 
asianmukainen toiminta voidaan taata;

Or. pt

Tarkistus 99
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että ei ole tehokasta eikä 
demokraattisesti hyväksyttävää, että 
unionin tuomioistuimen odotetaan 
ratkaisevan asioita, jotka olisi 
selkeytettävä lainsäädännössä;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että ei ole tehokasta eikä 
demokraattisesti hyväksyttävää, että 
unionin tuomioistuimen odotetaan 
ratkaisevan asioita, jotka olisi 
selkeytettävä lainsäädännössä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 101
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että ei ole tehokasta eikä 
demokraattisesti hyväksyttävää, että 
unionin tuomioistuimen odotetaan 
ratkaisevan asioita, jotka olisi selkeytettävä 
lainsäädännössä;

9. katsoo, että unionin tuomioistuimen 
odotetaan ratkaisevan asioita, jotka olisi 
selkeytettävä lainsäädännössä; katsoo, että 
tätä kysymystä koskevien unionin 
tuomioistuimen asioiden määrä on selkeä 
osoitus oikeusvarmuuden puutteesta; 
panee merkille tästä aiheesta pitkään 
käynnissä olleen sidosryhmien
vuoropuhelun ja kehottaa komissiota 
viimeinkin toimimaan; katsoo, että 
oikeudellinen kehys, jossa määritellään 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut 
perusoikeuksien nojalla, vahvistetaan 
toissijaisuuden ja paikallisen 
itsehallinnon periaatteita ja jätetään 
yleishyödylliset sosiaaalipalvelut 
markkinasääntöjen soveltamisalan 
ulkopuolelle, tarjoaisi johdonmukaisen 
oikeudellisen jatkotoimenpiteen 
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vuonna 2007 yleishyödyllisistä palveluista 
annetulle tiedonannolle;

Or. en

Tarkistus 102
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Otsikko ennen 10 kohtaa (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Talous- ja talousarviopolitiikka

Or. en

Tarkistus 103
Damien Abad

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat Euroopan 
tulevaisuuden kannalta välttämätön 
investointi ja että ne ovat kovassa 
paineessa talous- ja pankkikriisin ja 
hallitusten säästöohjelmien vuoksi, jotka 
aiheuttavat vielä enemmän kysyntää 
palveluille;

10. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat Euroopan 
tulevaisuuden kannalta välttämätön 
investointi; katsoo, että talous- ja 
talousarviokriisin takia on otettava 
käyttöön tasapainoinen lähestymistapa, 
joka perustuu sosiaalipalvelujen 
jatkuvuuden ja laadun säilyttämiseen ja 
niiden tehostamiseen;

Or. en

Tarkistus 104
Françoise Castex

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat Euroopan 
tulevaisuuden kannalta välttämätön 
investointi ja että ne ovat kovassa 
paineessa talous- ja pankkikriisin ja 
hallitusten säästöohjelmien vuoksi, jotka 
aiheuttavat vielä enemmän kysyntää 
palveluille;

10. korostaa, että yleishyödylliset
sosiaalipalvelut, joilla on ollut huomattava 
asema automaattisena yhteiskunnallisena 
ja taloudellisena vakauttajana talous- ja 
pankkikriisien aikana – erityisesti 
sosiaaliturvajärjestelmien ansiosta – ovat 
Euroopan tulevaisuuden kannalta 
välttämätön investointi ja että ne ovat 
kovassa paineessa talous- ja pankkikriisin 
ja hallitusten säästöohjelmien vuoksi, jotka 
aiheuttavat vielä enemmän kysyntää 
palveluille;

Or. en

Tarkistus 105
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat Euroopan 
tulevaisuuden kannalta välttämätön 
investointi ja että ne ovat kovassa 
paineessa talous- ja pankkikriisin ja 
hallitusten säästöohjelmien vuoksi, jotka 
aiheuttavat vielä enemmän kysyntää 
palveluille;

10. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat Euroopan 
tulevaisuuden kannalta välttämätön 
investointi ja että ne ovat kovassa 
paineessa talous- ja pankkikriisin vuoksi, 
mikä aiheuttaa vielä enemmän kysyntää 
palveluille;

Or. fr

Tarkistus 106
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat Euroopan 
tulevaisuuden kannalta välttämätön 
investointi ja että ne ovat kovassa 
paineessa talous- ja pankkikriisin ja 
hallitusten säästöohjelmien vuoksi, jotka 
aiheuttavat vielä enemmän kysyntää 
palveluille;

10. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat Euroopan 
tulevaisuuden kannalta välttämätön 
investointi ja että ne ovat valitettavasti
kovassa paineessa talous- ja 
rahoituskriisin ja hallitusten 
säästöohjelmien vuoksi, jotka aiheuttavat 
vielä enemmän kysyntää palveluille; 
muistuttaa EU 2020 -strategian 
köyhyyden torjuntaa koskevista 
tavoitteista ja siitä, että ne on toteutettava 
välittömästi;

Or. en

Tarkistus 107
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat Euroopan 
tulevaisuuden kannalta välttämätön 
investointi ja että ne ovat kovassa 
paineessa talous- ja pankkikriisin ja 
hallitusten säästöohjelmien vuoksi, jotka 
aiheuttavat vielä enemmän kysyntää 
palveluille;

10. korostaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat Euroopan talouden 
tulevaisuuden kannalta välttämätön 
investointi ja että ne ovat kovassa 
paineessa talous- ja pankkikriisin ja 
hallitusten säästöohjelmien vuoksi, jotka 
aiheuttavat vielä enemmän kysyntää 
palveluille;

Or. en

Tarkistus 108
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että kun julkisen talouden 
kriisi saa aikaan sosiaalipalvelujen 
talousarvion leikkauksia, olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota naisiin, 
jotka ovat sosiaalipalvelujen ensisijaisia 
edunsaajia ja työntekijöitä;

Or. en

Tarkistus 109
Milan Cabrnoch

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että tämän hetken tärkein 
haaste yleishyödyllisten 
sosiaalipalveluiden tarjoamisen kannalta 
on laadun ja kattavuuden ylläpitäminen 
tilanteessa, jossa julkisiin varoihin 
kohdistuu eri jäsenvaltioissa merkittävää 
painetta;

Or. cs

Tarkistus 110
Licia Ronzulli

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että nykyisessä kasvun ja 
työllisyyden kannalta epävarmassa 
tilanteessa yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tarve on yhä suurempi, 
kun otetaan myös huomioon, että 
väestörakenteen muutokset luovat uusia 
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tarpeita;

Or. it

Tarkistus 111
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että talous- ja 
rahoituskriisin tai jäsenvaltioiden 
käyttöönottamien säästötoimenpiteiden ei 
tule edistää yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin liittyvien investointien 
leikkaamista, vaan niiden avulla on 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tärkeyden ja välttämättömyyden vuoksi 
päinvastoin lujitettava näitä palveluja 
kansalaisten tarpeiden tyydyttämiseksi; 

Or. pt

Tarkistus 112
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että solidaarisuusperiaate ja 
Euroopan unionin vahvistaminen 
edellyttävät, että kriisiin ja sen myötä 
lisääntyneeseen työttömyyteen ja 
köyhyyteen on puututtava kasvattamalla 
merkittävästi EU:n talousarviota, 
vahvistamalla rakennerahastoja, 
erityisesti Euroopan sosiaalirahastoa, ja 
perustamalla velka-asioita käsittelevä uusi 
EU-virasto;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 113
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että solidaarisuusperiaate ja 
Euroopan unionin vahvistaminen 
edellyttävät, että kriisiin ja sen myötä 
lisääntyneeseen työttömyyteen ja 
köyhyyteen on puututtava kasvattamalla 
merkittävästi EU:n talousarviota, 
vahvistamalla rakennerahastoja, 
erityisesti Euroopan sosiaalirahastoa, ja 
perustamalla velka-asioita käsittelevä uusi 
EU-virasto;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 114
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että solidaarisuusperiaate ja 
Euroopan unionin vahvistaminen 
edellyttävät, että kriisiin ja sen myötä 
lisääntyneeseen työttömyyteen ja 
köyhyyteen on puututtava kasvattamalla 
merkittävästi EU:n talousarviota, 
vahvistamalla rakennerahastoja, erityisesti 
Euroopan sosiaalirahastoa, ja 
perustamalla velka-asioita käsittelevä uusi 
EU-virasto;

11. katsoo, että solidaarisuusperiaate ja 
Euroopan unionin vahvistaminen 
edellyttävät, että toteutetaan 
asianmukaisia toimenpiteitä 
rahoituskriisin aiheuttaman köyhyyden ja 
työttömyyden vähentämiseksi 
vahvistamalla taloudellisesti 
rakennerahastoja;

Or. en
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Tarkistus 115
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että solidaarisuusperiaate ja 
Euroopan unionin vahvistaminen 
edellyttävät, että kriisiin ja sen myötä 
lisääntyneeseen työttömyyteen ja 
köyhyyteen on puututtava kasvattamalla 
merkittävästi EU:n talousarviota, 
vahvistamalla rakennerahastoja, erityisesti 
Euroopan sosiaalirahastoa, ja 
perustamalla velka-asioita käsittelevä uusi 
EU-virasto;

11. katsoo, että solidaarisuusperiaate ja 
Euroopan unionin vahvistaminen 
edellyttävät, että kriisiin ja sen myötä 
lisääntyneeseen työttömyyteen ja 
köyhyyteen on puututtava hyödyntämällä 
nykyistä tehokkaammin EU:n 
talousarviota, vahvistamalla niitä 
mekanismeja, joilla säännellään
rakennerahastojen ja erityisesti Euroopan 
sosiaalirahaston tehokkuutta;

Or. it

Tarkistus 116
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että solidaarisuusperiaate ja 
Euroopan unionin vahvistaminen 
edellyttävät, että kriisiin ja sen myötä 
lisääntyneeseen työttömyyteen ja 
köyhyyteen on puututtava kasvattamalla 
merkittävästi EU:n talousarviota,
vahvistamalla rakennerahastoja, erityisesti 
Euroopan sosiaalirahastoa, ja perustamalla 
velka-asioita käsittelevä uusi EU-virasto;

11. katsoo, että solidaarisuusperiaate ja 
Euroopan unionin vahvistaminen 
edellyttävät, että kriisiin ja sen myötä 
lisääntyneeseen työttömyyteen ja 
köyhyyteen on puututtava vahvistamalla 
rakennerahastoja, erityisesti Euroopan 
sosiaalirahastoa;

Or. de
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Tarkistus 117
Milan Cabrnoch

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että solidaarisuusperiaate ja 
Euroopan unionin vahvistaminen 
edellyttävät, että kriisiin ja sen myötä 
lisääntyneeseen työttömyyteen ja 
köyhyyteen on puututtava kasvattamalla 
merkittävästi EU:n talousarviota,
vahvistamalla rakennerahastoja, erityisesti 
Euroopan sosiaalirahastoa, ja perustamalla 
velka-asioita käsittelevä uusi EU-virasto;

11. katsoo, että solidaarisuusperiaate ja 
Euroopan unionin vahvistaminen 
edellyttävät, että kriisiin ja sen myötä 
lisääntyneeseen työttömyyteen ja 
köyhyyteen on puututtava toteuttamalla
huomattavasti tehokkaampia 
talousarviotoimia Euroopan tasolla ja 
kansallisella tasolla sekä vahvistamalla 
rakennerahastoja, erityisesti Euroopan 
sosiaalirahastoa;

Or. cs

Tarkistus 118
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että solidaarisuusperiaate ja 
Euroopan unionin vahvistaminen 
edellyttävät, että kriisiin ja sen myötä 
lisääntyneeseen työttömyyteen ja 
köyhyyteen on puututtava kasvattamalla 
merkittävästi EU:n talousarviota, 
vahvistamalla rakennerahastoja, erityisesti 
Euroopan sosiaalirahastoa, ja perustamalla 
velka-asioita käsittelevä uusi EU-virasto;

11. katsoo, että solidaarisuusperiaate ja 
Euroopan unionin vahvistaminen 
edellyttävät, että kriisiin ja sen myötä 
lisääntyneeseen työttömyyteen ja 
köyhyyteen on puututtava kasvattamalla 
merkittävästi EU:n talousarviota 
turvautumalla uusiin EU:n omiin 
varoihin, vahvistamalla rakennerahastoja, 
erityisesti Euroopan sosiaalirahastoa, ja 
perustamalla velka-asioita käsittelevä uusi 
EU-virasto;

Or. en
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Tarkistus 119
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa perustamaan Euroopan 
sosiaalisen innovaation rahaston, jonka 
tarkoituksena on tukea ja kehittää 
kansalaisjärjestöjen valmiuksia 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
liittyvissä kokeiluissa ja innovaatioissa;

Or. en

Tarkistus 120
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. uskoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjoaminen edellyttää, että 
jäsenvaltioiden hallitukset varmistavat 
yleishyödyllisille sosiaalipalveluille 
rahoituskehyksen, jolla taataan 
palvelujen jatkuvuus ja vakaa rahoitus 
sekä kunnon tulot, työolot ja koulutus 
palveluja tarjoaville henkilöille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 121
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. uskoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjoaminen edellyttää, että 
jäsenvaltioiden hallitukset varmistavat 
yleishyödyllisille sosiaalipalveluille 
rahoituskehyksen, jolla taataan 
palvelujen jatkuvuus ja vakaa rahoitus 
sekä kunnon tulot, työolot ja koulutus 
palveluja tarjoaville henkilöille;

12. on sitä mieltä, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjoamiseksi jäsenvaltioiden on taattava
vakaa rahoitus ja siten taloudellisuus;

Or. de

Tarkistus 122
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. uskoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjoaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden 
hallitukset varmistavat yleishyödyllisille 
sosiaalipalveluille rahoituskehyksen, jolla 
taataan palvelujen jatkuvuus ja vakaa 
rahoitus sekä kunnon tulot, työolot ja 
koulutus palveluja tarjoaville henkilöille;

12. uskoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjoaminen edellyttää riittävää 
rahoituskehystä, jolla taataan palvelujen 
jatkuvuus ja vakaa rahoitus sekä kunnon 
tulot, työolot ja koulutus palveluja 
tarjoaville henkilöille;

Or. de

Tarkistus 123
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. uskoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 

12. uskoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
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tarjoaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden 
hallitukset varmistavat yleishyödyllisille 
sosiaalipalveluille rahoituskehyksen, jolla
taataan palvelujen jatkuvuus ja vakaa 
rahoitus sekä kunnon tulot, työolot ja 
koulutus palveluja tarjoaville henkilöille;

tarjoaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden 
hallitukset varmistavat asianmukaiset 
olosuhteet, joilla taataan palvelujen 
jatkuvuus sekä kunnon työolot ja koulutus 
niitä tarjoaville henkilöille;

Or. en

Tarkistus 124
Vilija Blinkevičiūtė

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. uskoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjoaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden 
hallitukset varmistavat yleishyödyllisille 
sosiaalipalveluille rahoituskehyksen, jolla 
taataan palvelujen jatkuvuus ja vakaa 
rahoitus sekä kunnon tulot, työolot ja 
koulutus palveluja tarjoaville henkilöille;

12. uskoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen
tarjoaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden 
hallitukset varmistavat yleishyödyllisille 
sosiaalipalveluille rahoituskehyksen, jolla 
taataan palvelujen jatkuvuus ja vakaa 
rahoitus sekä kunnon tulot, työolot ja 
koulutus alalla työskenteleville henkilöille;

Or. en

Tarkistus 125
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa lisäksi, että jokaiseen 
yleishyödyllisiin palveluihin liittyvän 
osaamisen siirtoon jäsenvaltioista 
aluellisille ja paikallisille viranomaisille 
on sisällyttävä koordinointimekanismi eri 
alueilla tarjottavien palvelujen välisten 
laatuerojen välttämiseksi, ja tämän 
yhteydessä on toteutettava myös sellaista 
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varojen siirtoa, että edelleen on 
mahdollista tarjota korkealaatuisia 
palveluja, jotka ovat yleisesti saatavilla ja 
jotka vastaavat tehokkaasti käyttäjien 
oikeuksia ja tarpeita;

Or. it

Tarkistus 126
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
tarvitsevat uusia tulovirtoja, kuten 
finanssitransaktioveroa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 127
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
tarvitsevat uusia tulovirtoja, kuten 
finanssitransaktioveroa;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 128
Milan Cabrnoch

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
tarvitsevat uusia tulovirtoja, kuten 
finanssitransaktioveroa;

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 129
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
tarvitsevat uusia tulovirtoja, kuten 
finanssitransaktioveroa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 130
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
tarvitsevat uusia tulovirtoja, kuten 

Poistetaan.
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finanssitransaktioveroa;

Or. it

Tarkistus 131
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
tarvitsevat uusia tulovirtoja, kuten 
finanssitransaktioveroa;

13. katsoo, että jäsenvaltioiden on 
annettava taloudellista tukea laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi ja niiden 
jatkuvuuden takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 132
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
tarvitsevat uusia tulovirtoja, kuten 
finanssitransaktioveroa;

13. katsoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
tarvitsevat uusia tulovirtoja, jotka on 
mukautettu näiden palvelujen 
erityispiirteisiin;

Or. en

Tarkistus 133
Veronica Lope Fontagné

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
tarvitsevat uusia tulovirtoja, kuten 
finanssitransaktioveroa;

13. katsoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
tarvitsevat riittäviä tulovirtoja;

Or. es

Tarkistus 134
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että laadukkaiden
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
tarvitsevat uusia tulovirtoja, kuten 
finanssitransaktioveroa;

13. katsoo, että myös laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
tarvitsevat uusia tulovirtoja, kuten 
finanssitransaktioveroa; näin ollen, kuten 
Euroopan parlamentti esitti 
päätöslauselmassa P7_TA(2011)0080 
"innovatiivisesta rahoituksesta globaalilla 
tasolla ja Euroopan tasolla", muiden 
toimien ohella on tärkeää ottaa käyttöön
finanssitransaktiovero, josta saadut tulot 
muodostaisivat merkittävän varainlähteen 
sekä Euroopan unionin että 
jäsenvaltioden talousarviolle;

Or. it

Tarkistus 135
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
tarvitsevat uusia tulovirtoja, kuten 
finanssitransaktioveroa;

13. katsoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
tarvitsevat uusia tulovirtoja, kuten 
finanssitransaktioveroa, kuten Euroopan 
parlamentti vahvisti 20. lokakuuta 2010 ja 
8. maaliskuuta 2011; kehottaa siksi 
komissiota tekemään ripeästi 
toteutettavuustutkimuksen 
finanssitransaktioverosta ja esittämään 
konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia;

Or. en

Tarkistus 136
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
tarvitsevat uusia tulovirtoja, kuten 
finanssitransaktioveroa;

13. katsoo, että laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnan ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
tarvitsevat uusia tulovirtoja, kuten 
finanssitransaktioveroa, korkeaa 
progressiivista tuloverotusta ja verotusta, 
jossa otetaan huomioon resurssien käyttö;

Or. en

Tarkistus 137
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Otsikko ja alaotsikko ennen 14 kohtaa (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
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sääntelypuitteiden puutteet
Yleistä

Or. en

Tarkistus 138
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. uskoo, että Euroopassa vallitsee laaja 
yhteisymmärrys siitä, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat olennaisen tärkeitä 
kansalaistemme hyvinvoinnille ja 
tehokkaalle taloudelle, mutta komissiossa 
ja neuvostossa tai niiden kesken ei ole 
päästy sopuun käytännön toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta, jotta voitaisiin voittaa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnassa ja kehittämisessä havaitut 
esteet;

14. uskoo, että Euroopassa vallitsee laaja 
yhteisymmärrys siitä, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat olennaisen tärkeitä 
kansalaistemme hyvinvoinnille ja 
tehokkaalle taloudelle;

Or. en

Tarkistus 139
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. uskoo, että Euroopassa vallitsee laaja 
yhteisymmärrys siitä, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat olennaisen tärkeitä 
kansalaistemme hyvinvoinnille ja 
tehokkaalle taloudelle, mutta komissiossa 
ja neuvostossa tai niiden kesken ei ole 
päästy sopuun käytännön toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta, jotta voitaisiin voittaa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 

14. uskoo, että Euroopassa vallitsee laaja 
yhteisymmärrys siitä, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat olennaisen tärkeitä 
kansalaistemme hyvinvoinnille ja 
tehokkaalle taloudelle; katsoo, että EU:n 
olisi tehtävä enemmän edistääkseen 
niiden merkitystä; korostaa, että on 
tärkeää ymmärtää paremmin 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatua 
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tarjonnassa ja kehittämisessä havaitut 
esteet;

koskevat yhteiset käsitteet; kehottaa 
komissiota laatimaan metodologian, joka 
on aiempaa paremmin mukautettu 
julkisia palveluja hoitavien viranomaisten 
ja toimijoiden suhteen ja joka on kattava, 
suoraan sovellettavissa ja saatavilla 
kaikilla EU:n virallisilla kielillä;

Or. en

Tarkistus 140
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. uskoo, että Euroopassa vallitsee laaja 
yhteisymmärrys siitä, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat olennaisen tärkeitä 
kansalaistemme hyvinvoinnille ja 
tehokkaalle taloudelle, mutta komissiossa 
ja neuvostossa tai niiden kesken ei ole 
päästy sopuun käytännön toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta, jotta voitaisiin voittaa 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjonnassa ja kehittämisessä havaitut 
esteet;

14. uskoo, että Euroopassa vallitsee laaja 
yhteisymmärrys siitä, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut ovat olennaisen tärkeitä 
kansalaistemme hyvinvoinnille ja 
tehokkaalle taloudelle, mutta komissiossa 
ja neuvostossa tai niiden kesken ei ole 
päästy sopuun yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen vahvistamiseksi 
tarvittavien käytännön toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta;

Or. de

Tarkistus 141
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa samalla kun 
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muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasäännöillä ei heikennetä 
unionin sosiaalisia tavoitteita samalla kun 
tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

Or. en

Tarkistus 142
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasäännöillä ei heikennetä 
unionin sosiaalisia tavoitteita samalla kun 
tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä samalla kun 
tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

Or. it

Tarkistus 143
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on niissä 
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päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasäännöillä ei heikennetä
unionin sosiaalisia tavoitteita samalla kun 
tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

tapauksissa voitava vapaasti päättää 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä; unionin 
sosiaaliset tavoitteet eivät saa heikentyä, 
mutta sisämarkkinoiden on silti voitava 
toimia siten, että yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja voidaan tarjota 
markkinataloudellisten periaatteiden 
mukaan ja ala voi tarjota kasvavat 
työmarkkinat;

Or. de

Tarkistus 144
Damien Abad

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasäännöillä ei heikennetä 
unionin sosiaalisia tavoitteita samalla kun 
tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa 
perussopimuksen yleisten periaatteiden 
(syrjimättömyys, yhdenvertainen kohtelu, 
suhteellisuus) mukaisesti; kiinnittää tässä 
yhteydessä huomiota palveluntarjoajien 
kilpailua koskeviin sääntöihin 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja 
tarjoavien julkisten ja yksityisten 
toimijoiden välisen oikeudenmukaisen 
kilpailun takaamiseksi, jotta voidaan 
varmistaa unionin sosiaaliset tavoitteet ja 
ympäristön tuki, mikä edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

Or. en
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Tarkistus 145
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasäännöillä ei heikennetä 
unionin sosiaalisia tavoitteita samalla kun 
tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä kunnioittaen 
täysimääräisesti voimassa olevia 
sisämarkkina- ja kilpailusääntöjä sekä 
palvelujen käyttäjien etuja samalla kun 
tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

Or. en

Tarkistus 146
Milan Cabrnoch

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava 
vapaasti päättää yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen rahoitus- ja 
järjestämistapa, suoraan tai muulla tavoin, 
käyttämällä kaikkia saatavilla olevia 
välineitä sen varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasäännöillä ei heikennetä 
unionin sosiaalisia tavoitteita samalla kun 
tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

15. korostaa, että on ensisijaisesti 
jäsenvaltioiden vastuulla päättää 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasäännöillä ei heikennetä 
unionin sosiaalisia tavoitteita samalla kun 
tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

Or. cs
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Tarkistus 147
Françoise Castex

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasäännöillä ei heikennetä 
unionin sosiaalisia tavoitteita samalla kun 
tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin; korostaa, että 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjoajilla on itsellään oltava valmiudet 
tehdä aloitteita, joiden avulla ne voivat 
ennakoida julkisia päätöksiä, käyttämällä 
kaikkia saatavilla olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasäännöillä ei heikennetä 
unionin sosiaalisia tavoitteita samalla kun 
tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

Or. en

Tarkistus 148
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasäännöillä ei heikennetä 
unionin sosiaalisia tavoitteita samalla kun 

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
markkinatalouden puitteissa päättää 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että unionin sosiaaliset 
tavoitteet saavutetaan samalla kun tuetaan 



PE460.966v01-00 74/142 AM\861496FI.doc

FI

tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

ympäristöä, joka edistää laatua, saatavuutta 
ja tehokkuutta palvelujen järjestämisessä;

Or. en

Tarkistus 149
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasäännöillä ei heikennetä 
unionin sosiaalisia tavoitteita samalla kun 
tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä ja erityisesti 
tarjouskilpailun vaihtoehtoja sen 
varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasäännöillä ei heikennetä 
unionin sosiaalisia tavoitteita samalla kun 
tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta, kohtuuhintaisuutta ja 
tehokkuutta palvelujen järjestämisessä;

Or. en

Tarkistus 150
Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä sen

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä palvelujen 



AM\861496FI.doc 75/142 PE460.966v01-00

FI

varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasäännöillä ei heikennetä 
unionin sosiaalisia tavoitteita samalla kun 
tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

käyttäjien etujen varmistamiseksi 
täysimääräisesti ja kunnioittaen 
täysimääräisesti voimassa olevia 
sisämarkkina- ja kilpailusääntöjä, samalla 
kun tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

Or. en

Tarkistus 151
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasäännöillä ei heikennetä 
unionin sosiaalisia tavoitteita samalla kun 
tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta palvelujen 
järjestämisessä;

15. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on voitava vapaasti 
päättää yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
rahoitus- ja järjestämistapa, suoraan tai 
muulla tavoin, käyttämällä kaikkia 
saatavilla olevia välineitä sen 
varmistamiseksi, että 
sisämarkkinasäännöillä ei heikennetä 
unionin sosiaalisia tavoitteita samalla kun 
tuetaan ympäristöä, joka edistää laatua, 
saatavuutta, kohtuuhintaisuutta ja 
tehokkuutta palvelujen järjestämisessä;

Or. en

Tarkistus 152
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että palvelun laadun on 
perustuttava käyttäjien, jotka ovat myös 
veronmaksajia, säännölliseen ja 
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yhtenäiseen kuulemiseen, koska 
palvelulla on ennen kaikkea vastattava 
heidän tarpeisiinsa;

Or. fr

Tarkistus 153
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
kunnioittamaan yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen järjestämiseen ja 
hallinnointiin liittyvien mallien ja näiden 
palvelujen rahoittamiseen liittyvien 
resurssien ja menettelyjen moninaisuutta; 
pyytää vastaavasti jäsenvaltioita 
keskeyttämään "uudistukset", joilla 
vakiinnutetaan kilpailulle ja 
tarjouskilpailujen järjestämiselle alistetut 
ja markkinoihin perustuvat 
sosiaaliturvamallit, ja lopettamaan 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien edistämisen ja 
sosiaalipalvelujen ulkoistamisen 
yksityiselle sektorille, koska nämä ovat 
petollisia strategioita sosiaalipalvelujen 
"nykyaikaistamiseksi"; katsoo, että 
yleisen edun valvonta, tehokas 
palveluiden tarjoaminen ja laadukkuus 
sekä julkisella sektorilla että voittoa 
tavoittelemattomalla "kolmannella 
sektorilla" tai yhteisötaloudessa 
muodostavat parhaiten soveltuvan 
strategian laadukkaiden, yhtenäisten ja 
kattavien sosiaalipalvelujen takaamiseksi;

Or. pt
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Tarkistus 154
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo,

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa mahdollistamaan EU:n 
säännöksillä, että keskinäiset yritykset, 
yhdistykset ja säätiöt voivat toimia 
rajatylittävältä pohjalta;

16. kehottaa, että EU:n säännöksillä
tunnustetaan yhteisötalouden 
eurooppalaisten organisaatio- ja 
toimintamallien erityispiirteet ja luodaan
erityinen kehys keskinäisille yrityksille, 
yhdistyksille ja säätiöille, jotta ne voivat 
toimia rajatylittävältä pohjalta;

Or. fr

Tarkistus 155
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa mahdollistamaan EU:n 
säännöksillä, että keskinäiset yritykset, 
yhdistykset ja säätiöt voivat toimia 
rajatylittävältä pohjalta;

16. kehottaa komissiota toteuttamaan 
tarpeelliset toimenpiteet yhdistysten, 
keskinäisten yritysten ja säätiöiden 
eurooppalaista peruskirjaa koskevien 
ehdotusten esittämiseksi, ehdottamaan 
toteutettavuustutkimusta ja 
vaikutustenarviointia yhdistysten ja 
keskinäisten yritysten peruskirjasta ja 
saattamaan ajoissa loppuun säätiöiden 
peruskirjaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin; kehottaa 
mahdollistamaan EU:n säännöksillä, että 
keskinäiset yritykset, yhdistykset ja säätiöt 
voivat toimia rajatylittävältä pohjalta;

Or. en
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Tarkistus 156
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa mahdollistamaan EU:n 
säännöksillä, että keskinäiset yritykset,
yhdistykset ja säätiöt voivat toimia 
rajatylittävältä pohjalta;

16. ottaa huomioon kirjallisen 
kannanoton 84/2010 keskinäisten 
yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden 
eurooppalaisen peruskirjan laatimisesta; 
kehottaa mahdollistamaan EU:n 
säännöksillä, että keskinäiset yritykset, 
yhdistykset ja säätiöt voivat toimia 
rajatylittävältä pohjalta;

Or. en

Tarkistus 157
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa mahdollistamaan EU:n 
säännöksillä, että keskinäiset yritykset, 
yhdistykset ja säätiöt voivat toimia 
rajatylittävältä pohjalta;

16. kehottaa komissiota antamaan 
eurooppalaista peruskirjaa koskevaa 
lainsäädäntöä, jonka nojalla keskinäiset 
yritykset, yhdistykset ja säätiöt voivat 
toimia rajatylittävältä pohjalta; vaatii 
tunnustamaan paremmin ja laajemmin 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja 
aktiivisesti tarjoavat yhteisötalouden 
toimijat;

Or. en

Tarkistus 158
Françoise Castex

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa mahdollistamaan EU:n 
säännöksillä, että keskinäiset yritykset, 
yhdistykset ja säätiöt voivat toimia 
rajatylittävältä pohjalta;

16. kehottaa mahdollistamaan EU:n 
säännöksillä, että keskinäiset yritykset, 
yhdistykset ja säätiöt voivat toimia 
rajatylittävältä pohjalta asianmukaisen 
eurooppalaisen peruskirjan ansiosta;

Or. en

Tarkistus 159
Milan Cabrnoch

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa mahdollistamaan EU:n 
säännöksillä, että keskinäiset yritykset, 
yhdistykset ja säätiöt voivat toimia 
rajatylittävältä pohjalta;

16. kehottaa mahdollistamaan EU:n 
säännöksillä sen, että keskinäiset yritykset, 
yhdistykset ja säätiöt voivat toimia 
rajatylittävältä pohjalta;

Or. cs

Tarkistus 160
Milan Cabrnoch

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. suhtautuu myönteisesti ajatukseen 
säätiöiden, osuuskuntien ja keskinäisten 
yritysten edistämisestä mutta ehdottaa 
kuitenkin, että ennen oikeudellisten 
puitteiden laatimista komissio tekee 
vaikutustenarvioinnin eduista verrattuna 
toiminnan edistämiseen jäsenvaltioiden 
tasolla;

Or. en



PE460.966v01-00 80/142 AM\861496FI.doc

FI

Tarkistus 161
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Otsikko ennen 17 kohtaa (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Valtiontuki

Or. en

Tarkistus 162
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa selkeyttämään valtiontuen 
valvonnan perusperiaatteita ja 
tarkistamaan julkisen palvelun 
velvoitteiden korvausperusteiden 
laskemista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 163
Milan Cabrnoch

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa selkeyttämään valtiontuen 
valvonnan perusperiaatteita ja 
tarkistamaan julkisen palvelun 
velvoitteiden korvausperusteiden 
laskemista;

17. kehottaa selkeyttämään valtiontuen 
valvonnan perusperiaatteita, parantamaan 
oikeusvarmuutta ja ottamaan käyttöön 
julkisen palvelun velvoitteiden 
korvaamista koskevat joustavat 
laskentaperusteet;
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Or. cs

Tarkistus 164
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa selkeyttämään valtiontuen 
valvonnan perusperiaatteita ja tarkistamaan 
julkisen palvelun velvoitteiden 
korvausperusteiden laskemista;

17. kehottaa selkeyttämään valtiontuen 
valvonnan perusperiaatteita ja tarkistamaan 
julkisen palvelun velvoitteiden 
korvausperusteiden laskemista, 
korvausperusteen laskemista, jossa olisi 
otettava huomioon myös sosiaaliset 
perusteet, palveluntarjoajan erityispiirteet 
ja eräät palvelujen tarjoamiseen liittyvät 
ulkoiset tekijät, kuten sosiaalinen lisäarvo 
ja yhteisön osallisuus; katsoo, että lisäksi 
olisi otettava huomioon yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tarjoajien 
alikorvaustapaukset ja pyrittävä 
ehkäisemään tällaisia tapauksia;

Or. it

Tarkistus 165
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa selkeyttämään valtiontuen 
valvonnan perusperiaatteita ja tarkistamaan 
julkisen palvelun velvoitteiden 
korvausperusteiden laskemista;

17. kehottaa selkeyttämään valtiontuen 
valvonnan perusperiaatteita ja tarkistamaan 
julkisen palvelun velvoitteiden 
korvausperusteiden laskemista 
läpinäkyvyyden lisäämiseksi 
veronmaksajan kannalta;

Or. fr
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Tarkistus 166
Françoise Castex

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa selkeyttämään monia 
käsitteitä, kuten toimeksiantoa ja 
viranomaisia;

Or. en

Tarkistus 167
Françoise Castex

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. katsoo, että saattaessaan 
palveludirektiiviä osaksi kansallista 
lainsäädäntöään monet jäsenvaltiot 
siirsivät kapean tulkinnan nojalla 
kansalliseen lainsäädäntöönsä niiden 
sosiaalipalvelujen luettelon, jotka jätetään 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, 
ottamatta huomioon mahdollisia 
vaikutuksia näiden palvelujen 
yleishyödylliseen luonteeseen;

Or. en

Tarkistus 168
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa laajentamaan Altmark-
asiassa annetun tuomion johdosta 
laadittua vuoden 2005 Monti-Kroesin 
pakettia sääntöjen yksinkertaistamiseksi, 
niiden soveltamisen joustavuuden 
lisäämiseksi ja poikkeusten 
laajentamiseksi; katsoo, että 
vähimmäiskynnystä olisi nostettava 
ainakin 500 000 euroon 
kolmivuotiskauden aikana;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 169
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa laajentamaan Altmark-
asiassa annetun tuomion johdosta 
laadittua vuoden 2005 Monti-Kroesin 
pakettia sääntöjen yksinkertaistamiseksi, 
niiden soveltamisen joustavuuden 
lisäämiseksi ja poikkeusten 
laajentamiseksi; katsoo, että 
vähimmäiskynnystä olisi nostettava 
ainakin 500 000 euroon 
kolmivuotiskauden aikana;

18. kehottaa komissiota käyttämään 
Monti-Kroesin paketin arviointia ja 
tarkistusta vahvistamaan 
oikeusvarmuutta yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen alalla; kehottaa 
yksinkertaistamaan yleistä taloudellista 
etua koskevista palveluista paikallisella 
tasolla vastaavien toimijoiden 
ylikorvausten valvontaa; pyytää 
komissiolta, että ylikorvausten valvontaa 
käytetään vain, jos on havaittu kilpailua 
haittaava rikkomus; kehottaa 
laajentamaan niiden yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen luokkaa, jotka on 
vapautettu valtiontukea koskevasta 
ilmoituksesta, ottamatta huomioon 
kynnysarvoja, sairaaloiden ja tuetun 
asumisen esimerkkiä noudattaen; 
kiinnittää huomiota sidosryhmien kanssa 
tästä asiasta käytyyn pitkäaikaiseen 
vuoropuheluun ja kehottaa komissiota 
toimimaan;
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Or. en

Tarkistus 170
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa laajentamaan Altmark-
asiassa annetun tuomion johdosta 
laadittua vuoden 2005 Monti-Kroesin 
pakettia sääntöjen yksinkertaistamiseksi, 
niiden soveltamisen joustavuuden 
lisäämiseksi ja poikkeusten 
laajentamiseksi; katsoo, että
vähimmäiskynnystä olisi nostettava
ainakin 500 000 euroon kolmivuotiskauden 
aikana;

18. vaatii painokkaasti nostamaan
vähimmäiskynnystä ainakin 
500 000 euroon kolmivuotiskauden aikana;
kehottaa komissiota niin ikään 
ehdottamaan järjestelmää, joka ottaa 
vähimmäiskynnyksen laskennassa 
huomioon kulloisenkin 
bruttokansantuotteen niin, että jokaiselle 
jäsenvaltiolle voidaan laskea oma 
vähimmäiskynnys; tämä ehkäisisi 
kilpailun vääristymiä, joita kaikille 
Euroopan unionin jäsenvaltioille yhteinen 
vähimmäiskynnys aiheuttaa;

Or. de

Tarkistus 171
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa laajentamaan Altmark-
asiassa annetun tuomion johdosta laadittua 
vuoden 2005 Monti-Kroesin pakettia 
sääntöjen yksinkertaistamiseksi, niiden 
soveltamisen joustavuuden lisäämiseksi ja 
poikkeusten laajentamiseksi; katsoo, että 
vähimmäiskynnystä olisi nostettava 
ainakin 500 000 euroon 
kolmivuotiskauden aikana;

18. odottaa Altmark-asiassa annetun 
tuomion johdosta laadittua vuoden 2005 
Monti-Kroesin pakettia koskevan 
arvioinnin tuloksia, jotka osoittavat 
tarvitaanko lisätoimia ja missä niitä 
tarvitaan sääntöjen yksinkertaistamiseksi 
ja selkeyttämiseksi edelleen;
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Or. en

Tarkistus 172
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa laajentamaan Altmark-asiassa 
annetun tuomion johdosta laadittua 
vuoden 2005 Monti-Kroesin pakettia 
sääntöjen yksinkertaistamiseksi, niiden 
soveltamisen joustavuuden lisäämiseksi ja 
poikkeusten laajentamiseksi; katsoo, että 
vähimmäiskynnystä olisi nostettava 
ainakin 500 000 euroon 
kolmivuotiskauden aikana;

18. kehottaa laajentamaan Altmark-asiassa 
annetun tuomion johdosta laadittua 
vuoden 2005 Monti-Kroesin pakettia 
sääntöjen yksinkertaistamiseksi, niiden 
soveltamisen joustavuuden lisäämiseksi ja 
poikkeusten laajentamiseksi;

Or. de

Tarkistus 173
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa laajentamaan Altmark-
asiassa annetun tuomion johdosta laadittua 
vuoden 2005 Monti-Kroesin pakettia 
sääntöjen yksinkertaistamiseksi, niiden 
soveltamisen joustavuuden lisäämiseksi ja 
poikkeusten laajentamiseksi; katsoo, että 
vähimmäiskynnystä olisi nostettava 
ainakin 500 000 euroon 
kolmivuotiskauden aikana;

18. kehottaa kehittämään edelleen
Altmark-asiassa annetun tuomion johdosta 
laadittua vuoden 2005 Monti-Kroesin 
pakettia sääntöjen yksinkertaistamiseksi, 
niiden soveltamisen joustavuuden 
lisäämiseksi ja poikkeusten 
laajentamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 174
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa laajentamaan Altmark-asiassa 
annetun tuomion johdosta laadittua 
vuoden 2005 Monti-Kroesin pakettia 
sääntöjen yksinkertaistamiseksi, niiden 
soveltamisen joustavuuden lisäämiseksi ja 
poikkeusten laajentamiseksi; katsoo, että 
vähimmäiskynnystä olisi nostettava 
ainakin 500 000 euroon 
kolmivuotiskauden aikana;

18. kehottaa laajentamaan Altmark-asiassa 
annetun tuomion johdosta laadittua 
vuoden 2005 Monti-Kroesin pakettia 
sääntöjen yksinkertaistamiseksi, niiden 
soveltamisen joustavuuden lisäämiseksi ja 
poikkeusten laajentamiseksi; kehottaa 
komissiota arvioimaan mahdollisuutta 
nostaa myös yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin sovellettavaa 
vähimmäiskynnystä;

Or. fr

Tarkistus 175
Jutta Steinruck, Peter Simon

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa laajentamaan Altmark-asiassa 
annetun tuomion johdosta laadittua 
vuoden 2005 Monti-Kroesin pakettia 
sääntöjen yksinkertaistamiseksi, niiden 
soveltamisen joustavuuden lisäämiseksi ja 
poikkeusten laajentamiseksi; katsoo, että 
vähimmäiskynnystä olisi nostettava ainakin 
500 000 euroon kolmivuotiskauden aikana;

18. kehottaa laajentamaan Altmark-asiassa 
annetun tuomion johdosta laadittua 
vuoden 2005 Monti-Kroesin pakettia 
sääntöjen yksinkertaistamiseksi, niiden 
soveltamisen joustavuuden lisäämiseksi ja 
poikkeusten laajentamiseksi; katsoo, että 
vähimmäiskynnystä olisi nostettava 
ainakin yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen osalta ainakin 500 000 
euroon kolmivuotiskauden aikana;

Or. en
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Tarkistus 176
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. panee merkille, että ala, palvelun 
toteuttavan yksikön asema tai tapa, jolla 
se rahoitetaan, ei määritä, ovatko sen 
toimet taloudellisia vai muita kuin 
taloudellisia, vaan sen määrittää itse 
toimen luonne ja sen ehkäisevä vaikutus;

Or. en

Tarkistus 177
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa uudistamaan perusteet, 
joiden mukaan taloudelliset ja muut kuin 
taloudelliset yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut luokitellaan EU:n 
nykyisessä lainsäädäntökehyksessä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 178
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa uudistamaan perusteet, 
joiden mukaan taloudelliset ja muut kuin 
taloudelliset yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut luokitellaan EU:n 

Poistetaan.
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nykyisessä lainsäädäntökehyksessä;

Or. de

Tarkistus 179
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa uudistamaan perusteet, 
joiden mukaan taloudelliset ja muut kuin
taloudelliset yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut luokitellaan EU:n 
nykyisessä lainsäädäntökehyksessä;

19. muistuttaa, että taloudellisten ja 
muiden kuin taloudellisten 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
välinen luokittelu ei ole keskeinen 
kysymys, vaan pikemminkin 
viranomaisten mahdollisuus varmistaa 
niiden erityisten tehtävien lopullinen 
toteuttaminen, jotka on osoitettu 
yrityksille, joiden vastuulle on annettu 
yleistä taloudellista koskevien palvelujen 
tarjoaminen;

Or. en

Tarkistus 180
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa uudistamaan perusteet, joiden 
mukaan taloudelliset ja muut kuin 
taloudelliset yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut luokitellaan EU:n 
nykyisessä lainsäädäntökehyksessä;

19. kehottaa uudistamaan perusteet, joiden 
mukaan taloudelliset ja muut kuin 
taloudelliset yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut erotellaan;

Or. en
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Tarkistus 181
Vilija Blinkevičiūtė

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa uudistamaan perusteet, joiden 
mukaan taloudelliset ja muut kuin 
taloudelliset yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut luokitellaan EU:n 
nykyisessä lainsäädäntökehyksessä;

19. kehottaa uudistamaan perusteet, joiden 
mukaan taloudelliset ja muut kuin 
taloudelliset yleishyödylliset palvelut, 
myös yleishyödylliset sosiaalipalvelut,
luokitellaan EU:n nykyisessä 
lainsäädäntökehyksessä;

Or. en

Tarkistus 182
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa uudistamaan perusteet, 
joiden mukaan taloudelliset ja muut kuin 
taloudelliset yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut luokitellaan EU:n 
nykyisessä lainsäädäntökehyksessä;

19. kehottaa selkeyttämään perusteita, 
joiden mukaan taloudelliset ja muut kuin 
taloudelliset yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut luokitellaan EU:n 
nykyisessä lainsäädäntökehyksessä;

Or. en

Tarkistus 183
Françoise Castex

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa uudistamaan perusteet, joiden 
mukaan taloudelliset ja muut kuin 
taloudelliset yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut luokitellaan EU:n 

19. kehottaa uudistamaan perusteet, joiden 
mukaan taloudelliset ja muut kuin 
taloudelliset yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut luokitellaan EU:n 
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nykyisessä lainsäädäntökehyksessä; nykyisessä lainsäädäntökehyksessä, jotta 
nähdään, voidaanko tällä hetkellä 
taloudellisiksi luokiteltuja yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja luokitella 
tulevaisuudessa muiksi kuin 
taloudellisiksi;

Or. en

Tarkistus 184
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo,

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa uudistamaan perusteet, joiden 
mukaan taloudelliset ja muut kuin 
taloudelliset yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut luokitellaan EU:n 
nykyisessä lainsäädäntökehyksessä;

19. kehottaa uudistamaan perusteet, joiden 
mukaan taloudelliset ja muut kuin 
taloudelliset yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut luokitellaan EU:n
nykyisessä lainsäädäntökehyksessä, jotta 
ne saadaan kilpailupolitiikan 
soveltamisalan ulkopuolelle, koska se 
vaarantaa niille osoitetut tehtävät;

Or. fr

Tarkistus 185
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. pitää valitettavana, että 
palveludirektiivin (2006/13/EY) 
soveltamisalan ulkopuolelle jätetään vain 
tietyt yleishyödylliset palvelut ja 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut; vaatii 
laatimaan mahdollisimman pian kyseisen 
direktiivin saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä koskevan monipuolisen ja 
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riippumattoman yhteenvedon, jossa 
otetaan myös huomioon sen osittaiset 
poikkeukset ja vaikutus yleishyödyllisten 
palvelujen ja yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen konkreettiseen 
saatavuuteen;

Or. fr

Tarkistus 186
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Otsikko ennen 20 kohtaa (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Hankinta

Or. en

Tarkistus 187
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä on yksinkertaistettava 
ja saatettava ne joustavimmiksi, jotta 
julkisen palvelun velvoitteet voidaan 
täyttää;

20. suhtautuu myönteisesti viimeisimpään 
kuulemiseen EU:n julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen 
uudenaikaistamisesta, jonka 
tarkoituksena on löytää ratkaisuja sekä 
julkisten varojen tehokkaammalle käytölle 
että innovaation, ilmastonmuutoksen 
torjunnan ja sosiaalisen osallisuuden 
edistämisen kaltaisten yleisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
saavuttamiselle;

Or. en
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Tarkistus 188
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä on yksinkertaistettava ja 
saatettava ne joustavimmiksi, jotta 
julkisen palvelun velvoitteet voidaan 
täyttää;

20. painottaa, että julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä on mukautettava, jotta 
julkisen palvelun velvoitteet voidaan 
täyttää; korostaa, että sosiaalipalvelualan 
tarjouspyynnöillä voi olla kielteinen 
vaikutus työllisyyden tasoon ja laatuun, 
kun taas muiden rahoitusmuotojen avulla 
voidaan paremmin hallita joustavuutta, 
tehdä palveluista henkilökohtaisia ja 
saada aikaan innovaatiota, mikä on 
olennaista sosiaalipalvelujen laadussa;

Or. en

Tarkistus 189
Damien Abad

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä on yksinkertaistettava ja 
saatettava ne joustavimmiksi, jotta 
julkisen palvelun velvoitteet voidaan 
täyttää;

20. painottaa, että julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä on yksinkertaistettava, 
jotta julkisen palvelun velvoitteet voidaan 
täyttää; katsoo, että toisaalta on 
keskusteltava käsitteiden selkeyttämisestä, 
erityisesti toimeksiannon käsitteestä, sekä 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
tarvittavan kunnioittamisen ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
välisestä suhteesta erityisesti sisäisen 
hankinnan ja paikallisviranomaisten 
välisen yhteistyön kaltaisten uusien 
hankintamallien osalta, ja toisaalta 
laatuperusteiden korostamisesta aiempaa 
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enemmän tarjousten valintamenettelyssä, 
millä varmistetaan pk-yritysten ja muiden 
yritysten osallistuminen yhdenvertaisin 
ehdoin;

Or. en

Tarkistus 190
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä on yksinkertaistettava ja 
saatettava ne joustavimmiksi, jotta julkisen 
palvelun velvoitteet voidaan täyttää;

20. painottaa, että julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä on yksinkertaistettava ja 
saatettava ne joustavimmiksi, jotta julkisen 
palvelun velvoitteet voidaan täyttää; vaatii, 
että hankintasääntöjen tarkistuksen on 
oltava edelleen neutraalia yksityisen ja 
julkisen vastuun osalta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
345 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 191
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä on yksinkertaistettava ja 
saatettava ne joustavimmiksi, jotta julkisen 
palvelun velvoitteet voidaan täyttää;

20. painottaa, että julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä on yksinkertaistettava ja 
saatettava ne joustavimmiksi;

Or. de



PE460.966v01-00 94/142 AM\861496FI.doc

FI

Tarkistus 192
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä on yksinkertaistettava ja 
saatettava ne joustavimmiksi, jotta julkisen 
palvelun velvoitteet voidaan täyttää;

20. painottaa, että julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä on yksinkertaistettava ja 
saatettava ne joustavimmiksi
hyödyntämällä kustannuksia vähentäviä 
ja palveluiden laatua vaarantamattomia 
sähköisiä julkisia hankintoja, jotta 
julkisen palvelun velvoitteet voidaan 
täyttää;

Or. pt

Tarkistus 193
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota tunnustamaan 
virallisesti muut palveluntarjoajien 
valintatavat, kuten sisäiset ("in-house") 
menettelyt ja palveluntarjontasopimuksia 
koskevat menettelyt, ja sopimaan 
yksiselitteisesti yleishyödyllisten 
palvelujen sopimus- ja 
rahoituskäytäntöjen kaikille 
vaihtoehdoille yhtäläisen arvon; kehottaa 
laajentamaan sisäistä menettelyä, jotta 
mukaan saadaan palvelutarjoajat, jotka 
täyttävät yleisen edun mukaiset 
erityiskriteerit;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 194
Damien Abad

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota tunnustamaan 
virallisesti muut palveluntarjoajien 
valintatavat, kuten sisäiset ("in-house") 
menettelyt ja palveluntarjontasopimuksia 
koskevat menettelyt, ja sopimaan 
yksiselitteisesti yleishyödyllisten 
palvelujen sopimus- ja 
rahoituskäytäntöjen kaikille 
vaihtoehdoille yhtäläisen arvon; kehottaa 
laajentamaan sisäistä menettelyä, jotta 
mukaan saadaan palvelutarjoajat, jotka 
täyttävät yleisen edun mukaiset 
erityiskriteerit;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 195
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota tunnustamaan
virallisesti muut palveluntarjoajien 
valintatavat, kuten sisäiset ("in-house") 
menettelyt ja palveluntarjontasopimuksia 
koskevat menettelyt, ja sopimaan 
yksiselitteisesti yleishyödyllisten 
palvelujen sopimus- ja rahoituskäytäntöjen 
kaikille vaihtoehdoille yhtäläisen arvon; 
kehottaa laajentamaan sisäistä menettelyä, 
jotta mukaan saadaan palvelutarjoajat, 
jotka täyttävät yleisen edun mukaiset 
erityiskriteerit;

21. kehottaa komissiota kunnioittamaan 
muita yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tarjoamista koskevia tapoja, kuten sisäiset 
("in-house") menettelyt ja 
palveluntarjontasopimuksia koskevat 
menettelyt, ja sopimaan yleishyödyllisten 
palvelujen sopimus- ja rahoituskäytäntöjen 
kaikille vaihtoehdoille yhtäläisen arvon; 
kehottaa laajentamaan sisäistä menettelyä 
koskevaa käsitettä, jotta mukaan saadaan 
palvelutarjoajat, jotka täyttävät yleisen 
edun mukaiset erityiskriteerit;

Or. en
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Tarkistus 196
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota tunnustamaan 
virallisesti muut palveluntarjoajien 
valintatavat, kuten sisäiset ("in-house") 
menettelyt ja palveluntarjontasopimuksia 
koskevat menettelyt, ja sopimaan 
yksiselitteisesti yleishyödyllisten 
palvelujen sopimus- ja rahoituskäytäntöjen 
kaikille vaihtoehdoille yhtäläisen arvon; 
kehottaa laajentamaan sisäistä menettelyä, 
jotta mukaan saadaan palvelutarjoajat, 
jotka täyttävät yleisen edun mukaiset 
erityiskriteerit;

21. kehottaa komissiota tunnustamaan 
virallisesti yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen toimittamista koskevan 
julkisen hankinnan vaihtoehdot, kuten 
sisäiset ("in-house") menettelyt ja 
palveluntarjontasopimuksia koskevat 
menettelyt, ja sopimaan yksiselitteisesti 
yleishyödyllisten palvelujen sopimus- ja 
rahoituskäytäntöjen kaikille vaihtoehdoille 
yhtäläisen arvon; kehottaa laajentamaan 
sisäistä menettelyä, jotta mukaan saadaan 
palvelutarjoajat, jotka täyttävät yleisen 
edun mukaiset erityiskriteerit;

Or. en

Tarkistus <NumAm>197</NumAm>
Vilija Blinkevičiūtė

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota tunnustamaan 
virallisesti muut palveluntarjoajien 
valintatavat, kuten sisäiset ("in-house") 
menettelyt ja palveluntarjontasopimuksia 
koskevat menettelyt, ja sopimaan 
yksiselitteisesti yleishyödyllisten 
palvelujen sopimus- ja rahoituskäytäntöjen 
kaikille vaihtoehdoille yhtäläisen arvon; 
kehottaa laajentamaan sisäistä menettelyä, 
jotta mukaan saadaan palvelutarjoajat,
jotka täyttävät yleisen edun mukaiset 
erityiskriteerit;

21. kehottaa komissiota tunnustamaan 
virallisesti muut palveluntarjoajien 
valintatavat, kuten sisäiset ("in-house") 
menettelyt, ottamaan käyttöön käsitteen 
voimassa olevasta EU:n oikeudesta ja 
antamaan siten yleishyödyllisten 
palvelujen, myös yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen, sopimus- ja 
rahoituskäytäntöjen kaikille vaihtoehdoille 
yhtäläisen arvon; kehottaa laajentamaan 
sisäistä menettelyä, jotta mukaan saadaan 
palvelutarjoajat, jotka täyttävät yleisen 
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edun mukaiset erityiskriteerit;

Or. en

Tarkistus 198
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota tunnustamaan 
virallisesti muut palveluntarjoajien 
valintatavat, kuten sisäiset ("in-house") 
menettelyt ja palveluntarjontasopimuksia 
koskevat menettelyt, ja sopimaan 
yksiselitteisesti yleishyödyllisten 
palvelujen sopimus- ja rahoituskäytäntöjen 
kaikille vaihtoehdoille yhtäläisen arvon;
kehottaa laajentamaan sisäistä 
menettelyä, jotta mukaan saadaan 
palvelutarjoajat, jotka täyttävät yleisen 
edun mukaiset erityiskriteerit;

21. kehottaa komissiota tunnustamaan 
virallisesti muut palveluntarjoajien 
valintatavat ja sopimaan yksiselitteisesti 
yleishyödyllisten palvelujen sopimus- ja 
rahoituskäytäntöjen kaikille vaihtoehdoille 
yhtäläisen arvon;

Or. en

Tarkistus 199
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota tunnustamaan 
virallisesti muut palveluntarjoajien 
valintatavat, kuten sisäiset ("in-house") 
menettelyt ja palveluntarjontasopimuksia 
koskevat menettelyt, ja sopimaan 
yksiselitteisesti yleishyödyllisten 
palvelujen sopimus- ja rahoituskäytäntöjen
kaikille vaihtoehdoille yhtäläisen arvon; 
kehottaa laajentamaan sisäistä 

21. kehottaa komissiota tunnustamaan 
virallisesti muut palveluntarjoajien 
valintatavat, kuten sisäiset ("in-house") 
menettelyt ja palveluntarjontasopimuksia 
koskevat menettelyt, ja sopimaan 
yksiselitteisesti yleishyödyllisten 
palvelujen sopimus- ja rahoituskäytäntöjen 
kaikille vaihtoehdoille yhtäläisen arvon;
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menettelyä, jotta mukaan saadaan 
palvelutarjoajat, jotka täyttävät yleisen 
edun mukaiset erityiskriteerit;

Or. de

Tarkistus 200
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota tunnustamaan 
virallisesti muut palveluntarjoajien 
valintatavat, kuten sisäiset ("in-house") 
menettelyt ja palveluntarjontasopimuksia 
koskevat menettelyt, ja sopimaan 
yksiselitteisesti yleishyödyllisten 
palvelujen sopimus- ja rahoituskäytäntöjen 
kaikille vaihtoehdoille yhtäläisen arvon; 
kehottaa laajentamaan sisäistä 
menettelyä, jotta mukaan saadaan 
palvelutarjoajat, jotka täyttävät yleisen 
edun mukaiset erityiskriteerit;

21. kehottaa komissiota tunnustamaan 
virallisesti muut palveluntarjoajien 
valintatavat, kuten sisäiset ("in-house") 
menettelyt ja palveluntarjontasopimuksia 
koskevat menettelyt, ja sopimaan 
yksiselitteisesti yleishyödyllisten 
palvelujen sopimus- ja rahoituskäytäntöjen 
kaikille vaihtoehdoille yhtäläisen arvon, jos 
sillä edistetään primäärilainsäädäntöön 
kirjattuja tasa-arvon, syrjimättömyyden ja 
läpinäkyvyyden periaatteita; kehottaa 
sellaisten jäsenvaltioissa käytössä olevien 
ja hyväksitodettujen menetelmien 
tunnustamista, joiden mukaan kaikki 
laissa asetetut ehdot täyttävät 
palveluntarjoajat ovat yhtiömuodostaan 
riippumatta oikeutettuja tarjoamaan 
palvelujaan, kunhan ne edistävät 
primäärilainsäädäntöön kirjattuja tasa-
arvon, syrjimättömyyden ja 
läpinäkyvyyden periaatteita; 

Or. de

Tarkistus 201
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
21 kohta



AM\861496FI.doc 99/142 PE460.966v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota tunnustamaan 
virallisesti muut palveluntarjoajien 
valintatavat, kuten sisäiset ("in-house") 
menettelyt ja palveluntarjontasopimuksia 
koskevat menettelyt, ja sopimaan 
yksiselitteisesti yleishyödyllisten 
palvelujen sopimus- ja rahoituskäytäntöjen 
kaikille vaihtoehdoille yhtäläisen arvon; 
kehottaa laajentamaan sisäistä menettelyä, 
jotta mukaan saadaan palvelutarjoajat, 
jotka täyttävät yleisen edun mukaiset 
erityiskriteerit;

21. kehottaa komissiota tunnustamaan 
virallisesti muut palveluntarjoajien 
valintatavat, kuten sisäiset ("in-house") 
menettelyt ja palveluntarjontasopimuksia 
koskevat menettelyt, ja sopimaan 
yksiselitteisesti yleishyödyllisten 
palvelujen sopimus- ja rahoituskäytäntöjen 
kaikille vaihtoehdoille yhtäläisen arvon; 
kehottaa laajentamaan sisäistä menettelyä, 
jotta mukaan saadaan palvelutarjoajat, 
jotka täyttävät yleisen edun mukaiset 
erityiskriteerit; kehottaa sellaisten
jäsenvaltioissa käytössä olevien ja 
hyväksitodettujen menetelmien 
tunnustamista, joiden mukaan kaikki 
laissa asetetut ehdot täyttävät 
palveluntarjoajat ovat yhtiömuodostaan 
riippumatta oikeutettuja tarjoamaan 
palvelujaan, kunhan ne edistävät 
primäärilainsäädäntöön kirjattuja tasa-
arvon, syrjimättömyyden ja 
läpinäkyvyyden periaatteita;

Or. de

Tarkistus 202
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kannattaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen 
tarjouskilpailuvaihtoehdoksi valitaan 
käytännöllinen sisäinen vaihtoehto, joka 
perustuu rautateiden ja maanteiden 
julkisista henkilöliikennepalveluista 
annettuun tarkistettuun asetukseen (EY) 
N:o 1370/2007 ja jossa vahvistetaan, että 
toimivaltainen paikallinen viranomainen 
voi päättää tarjota itse julkisia palveluja 

Poistetaan.
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tai tehdä julkisia palveluhankintoja 
koskevia sopimuksia ilman 
tarjouskilpailua oikeudellisesti erillisen 
yksikön kanssa, joka on toimivaltaisen 
paikallisen viranomaisen määräysvallassa 
samalla tavalla kuin viranomaisen omat 
yksiköt;

Or. en

Tarkistus 203
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kannattaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen 
tarjouskilpailuvaihtoehdoksi valitaan 
käytännöllinen sisäinen vaihtoehto, joka 
perustuu rautateiden ja maanteiden 
julkisista henkilöliikennepalveluista 
annettuun tarkistettuun asetukseen (EY) 
N:o 1370/2007 ja jossa vahvistetaan, että 
toimivaltainen paikallinen viranomainen 
voi päättää tarjota itse julkisia palveluja 
tai tehdä julkisia palveluhankintoja 
koskevia sopimuksia ilman 
tarjouskilpailua oikeudellisesti erillisen 
yksikön kanssa, joka on toimivaltaisen 
paikallisen viranomaisen määräysvallassa 
samalla tavalla kuin viranomaisen omat 
yksiköt;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 204
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kannattaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen 
tarjouskilpailuvaihtoehdoksi valitaan 
käytännöllinen sisäinen vaihtoehto, joka 
perustuu rautateiden ja maanteiden 
julkisista henkilöliikennepalveluista 
annettuun tarkistettuun asetukseen (EY) 
N:o 1370/2007 ja jossa vahvistetaan, että 
toimivaltainen paikallinen viranomainen 
voi päättää tarjota itse julkisia palveluja 
tai tehdä julkisia palveluhankintoja 
koskevia sopimuksia ilman 
tarjouskilpailua oikeudellisesti erillisen 
yksikön kanssa, joka on toimivaltaisen 
paikallisen viranomaisen määräysvallassa 
samalla tavalla kuin viranomaisen omat 
yksiköt;

22. kannattaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen 
tarjouskilpailuvaihtoehdoksi valitaan 
käytännöllinen sisäinen vaihtoehto, joka 
perustuu rautateiden ja maanteiden 
julkisista henkilöliikennepalveluista 
annettuun tarkistettuun asetukseen (EY) 
N:o 1370/2007, joskin sisäistä 
tarjouskilpailua on sallittua soveltaa vain 
poikkeustapauksissa, eikä se saa olla 
esteenä läpinäkyvien, julkisten 
tarjouskilpailujen järjestämiselle;

Or. de

Tarkistus 205
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kannattaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen 
tarjouskilpailuvaihtoehdoksi valitaan 
käytännöllinen sisäinen vaihtoehto, joka 
perustuu rautateiden ja maanteiden 
julkisista henkilöliikennepalveluista 
annettuun tarkistettuun asetukseen (EY) 
N:o 1370/2007 ja jossa vahvistetaan, että 
toimivaltainen paikallinen viranomainen 
voi päättää tarjota itse julkisia palveluja tai 
tehdä julkisia palveluhankintoja koskevia 
sopimuksia ilman tarjouskilpailua 
oikeudellisesti erillisen yksikön kanssa, 
joka on toimivaltaisen paikallisen 
viranomaisen määräysvallassa samalla 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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tavalla kuin viranomaisen omat yksiköt;

Or. en

Tarkistus 206
Vilija Blinkevičiūtė

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kannattaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen 
tarjouskilpailuvaihtoehdoksi valitaan 
käytännöllinen sisäinen vaihtoehto, joka 
perustuu rautateiden ja maanteiden 
julkisista henkilöliikennepalveluista 
annettuun tarkistettuun asetukseen (EY) 
N:o 1370/2007 ja jossa vahvistetaan, että 
toimivaltainen paikallinen viranomainen 
voi päättää tarjota itse julkisia palveluja tai 
tehdä julkisia palveluhankintoja koskevia 
sopimuksia ilman tarjouskilpailua 
oikeudellisesti erillisen yksikön kanssa, 
joka on toimivaltaisen paikallisen 
viranomaisen määräysvallassa samalla 
tavalla kuin viranomaisen omat yksiköt;

22. kannattaa, että yleishyödyllisten 
palvelujen, myös yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen 
tarjouskilpailuvaihtoehdoksi valitaan 
käytännöllinen sisäinen vaihtoehto, joka 
perustuu rautateiden ja maanteiden 
julkisista henkilöliikennepalveluista 
annettuun tarkistettuun asetukseen (EY) 
N:o 1370/2007 ja jossa vahvistetaan, että 
toimivaltainen paikallinen viranomainen 
voi päättää tarjota itse julkisia palveluja tai 
tehdä julkisia palveluhankintoja koskevia 
sopimuksia ilman tarjouskilpailua 
oikeudellisesti erillisen yksikön kanssa, 
joka on toimivaltaisen paikallisen 
viranomaisen määräysvallassa samalla 
tavalla kuin viranomaisen omat yksiköt;

Or. en

Tarkistus 207
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. uskoo, että paikallisviranomaisten on 
osallistuttava käynnissä olevaan alhaalta 
ylöspäin etenevään prosessiin, jossa 
julkisia hankintoja koskevat säännöt 

23. uskoo, että paikallisviranomaisten on 
osallistuttava julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen laadintaprosessiin sääntöjen ja 
paikan päällä sovellettavien 
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tarkistetaan sääntöjen ja paikan päällä 
sovellettavien organisointikäytäntöjen 
välisten ristiriitojen välttämiseksi;

organisointikäytäntöjen välisten 
ristiriitojen välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 208
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. uskoo, että paikallisviranomaisten on 
osallistuttava käynnissä olevaan alhaalta 
ylöspäin etenevään prosessiin, jossa 
julkisia hankintoja koskevat säännöt 
tarkistetaan sääntöjen ja paikan päällä 
sovellettavien organisointikäytäntöjen 
välisten ristiriitojen välttämiseksi;

23. uskoo, että alue- ja 
paikallisviranomaisten on osallistuttava 
käynnissä olevaan alhaalta ylöspäin 
etenevään prosessiin, jossa julkisia 
hankintoja koskevat säännöt tarkistetaan 
sääntöjen ja paikan päällä sovellettavien 
organisointikäytäntöjen välisten 
ristiriitojen välttämiseksi;

Or. pt

Tarkistus 209
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. uskoo, että paikallisviranomaisten on 
osallistuttava käynnissä olevaan alhaalta 
ylöspäin etenevään prosessiin, jossa 
julkisia hankintoja koskevat säännöt 
tarkistetaan sääntöjen ja paikan päällä 
sovellettavien organisointikäytäntöjen
välisten ristiriitojen välttämiseksi;

23. uskoo, että paikallisviranomaisten on 
osallistuttava käynnissä olevaan alhaalta 
ylöspäin etenevään prosessiin, jossa 
julkisia hankintoja koskevat säännöt 
tarkistetaan sääntöjen ja toiminnalliseen 
käytäntöön perustuvien todellisten 
tarpeiden välisten ristiriitojen 
välttämiseksi;

Or. it
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Tarkistus 210
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. uskoo, että paikallisviranomaisten on 
osallistuttava käynnissä olevaan alhaalta 
ylöspäin etenevään prosessiin, jossa 
julkisia hankintoja koskevat säännöt 
tarkistetaan sääntöjen ja paikan päällä 
sovellettavien organisointikäytäntöjen 
välisten ristiriitojen välttämiseksi;

23. uskoo, että paikallisviranomaisten on 
osallistuttava käynnissä olevaan alhaalta 
ylöspäin etenevään julkisia hankintoja
koskevien sääntöjen arviointiprosessiin 
sääntöjen ja paikan päällä sovellettavien 
organisointikäytäntöjen välisten 
ristiriitojen välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 211
Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. uskoo, että paikallisviranomaisten on 
osallistuttava käynnissä olevaan alhaalta 
ylöspäin etenevään prosessiin, jossa 
julkisia hankintoja koskevat säännöt 
tarkistetaan sääntöjen ja paikan päällä 
sovellettavien organisointikäytäntöjen 
välisten ristiriitojen välttämiseksi;

23. uskoo, että paikallisviranomaisten ja 
työmarkkinaosapuolten on osallistuttava 
käynnissä olevaan alhaalta ylöspäin 
etenevään prosessiin, jossa julkisia 
hankintoja koskevat säännöt tarkistetaan 
sääntöjen ja paikan päällä sovellettavien 
organisointikäytäntöjen välisten 
ristiriitojen välttämiseksi;

Or. de

Tarkistus 212
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa määrittelemään uudelleen 
käsitteen "taloudellisesti edullisin 
tarjous", jotta yleishyödyllisten palvelujen 
tarjoamista koskevista kansallisista ja 
paikallisista sosiaali- ja laatukriteereistä 
tehdään pakollinen vaatimus 
hankintasopimuksissa ja myös 
alihankintasopimuksissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 213
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa määrittelemään uudelleen 
käsitteen "taloudellisesti edullisin 
tarjous", jotta yleishyödyllisten palvelujen 
tarjoamista koskevista kansallisista ja 
paikallisista sosiaali- ja laatukriteereistä 
tehdään pakollinen vaatimus 
hankintasopimuksissa ja myös 
alihankintasopimuksissa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 214
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa määrittelemään uudelleen 
käsitteen "taloudellisesti edullisin 
tarjous", jotta yleishyödyllisten palvelujen 

24. kannustaa sisällyttämään 
tarjouspyyntöihin laadulliset perusteet, 
erityisesti sosiaali- ja ympäristöalalla ja 
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tarjoamista koskevista kansallisista ja 
paikallisista sosiaali- ja laatukriteereistä 
tehdään pakollinen vaatimus 
hankintasopimuksissa ja myös 
alihankintasopimuksissa;

oikeudenmukaisen kaupan puitteissa; 
kehottaa harkitsemaan näiden perusteiden 
tekemistä pakollisiksi; kehottaa ottamaan 
voittoa tavoittelemattomien toimijoiden 
erityisasemaan huomioon ja säilyttämään 
sen; korostaa selkeyden puutetta 
sosiaalisesti vastuullisten julkisten 
hankintojen alalla ja kiinnittää huomiota 
Lissabonin sopimuksen ja 
perusoikeuskirjan oikeudellisessa 
kehyksessä aikaansaamiin muutoksiin ja 
odottaa komission panevan täytäntöön 
asiaankuuluvat säännökset 
asianmukaisella tavalla; kehottaa 
komissiota poistamaan "halvinta 
tarjousta" koskevan menetelmän;

Or. en

Tarkistus 215
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa määrittelemään uudelleen 
käsitteen "taloudellisesti edullisin tarjous",
jotta yleishyödyllisten palvelujen 
tarjoamista koskevista kansallisista ja 
paikallisista sosiaali- ja laatukriteereistä 
tehdään pakollinen vaatimus 
hankintasopimuksissa ja myös 
alihankintasopimuksissa;

24. kehottaa määrittelemään uudelleen 
käsitteen "taloudellisesti edullisin tarjous", 
erityisesti käsitettä "taloudellisesti 
edullinen" ei automaattisesti tulisi 
ymmärtää "hinnaltaan edullisimmaksi";
yleishyödyllisten palvelujen tarjoamista 
koskevista kansallisista ja paikallisista 
sosiaali- ja laatukriteereistä tulisi tehdä
pakollinen vaatimus hankintasopimuksissa 
ja myös alihankintasopimuksissa;

Or. de
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Tarkistus 216
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa määrittelemään uudelleen 
käsitteen "taloudellisesti edullisin tarjous", 
jotta yleishyödyllisten palvelujen 
tarjoamista koskevista kansallisista ja 
paikallisista sosiaali- ja laatukriteereistä 
tehdään pakollinen vaatimus 
hankintasopimuksissa ja myös 
alihankintasopimuksissa;

24. kehottaa määrittelemään uudelleen 
käsitteen "taloudellisesti edullisin tarjous", 
jotta yleishyödyllisten palvelujen 
tarjoamista koskevista kansallisista ja 
paikallisista sosiaalikriteereistä, etenkin 
työhön ja palkkaukseen, 
terveydensuojeluun ja integroimiseen 
liittyvien ehtojen yhteydessä, ympäristö- ja 
laatukriteereistä tehdään pakollinen 
vaatimus hankintasopimuksissa ja myös 
alihankintasopimuksissa;

Or. it

Tarkistus 217
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa määrittelemään uudelleen 
käsitteen "taloudellisesti edullisin tarjous", 
jotta yleishyödyllisten palvelujen 
tarjoamista koskevista kansallisista ja 
paikallisista sosiaali- ja laatukriteereistä 
tehdään pakollinen vaatimus 
hankintasopimuksissa ja myös 
alihankintasopimuksissa;

24. kehottaa määrittelemään uudelleen 
käsitteen "taloudellisesti edullisin tarjous", 
jotta yleishyödyllisten palvelujen 
tarjoamista koskevista kansallisista ja 
paikallisista sosiaali- ja laatukriteereistä –
jotka täyttävät kansainvälisesti sovitut 
vaatimukset (esim. ILOn yleissopimus) –
tehdään pakollinen vaatimus 
hankintasopimuksissa ja myös 
alihankintasopimuksissa;

Or. en
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Tarkistus 218
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa määrittelemään uudelleen 
käsitteen "taloudellisesti edullisin tarjous", 
jotta yleishyödyllisten palvelujen 
tarjoamista koskevista kansallisista ja 
paikallisista sosiaali- ja laatukriteereistä 
tehdään pakollinen vaatimus 
hankintasopimuksissa ja myös 
alihankintasopimuksissa;

24. kehottaa laajentamaan käsitettä
"taloudellisesti edullisin tarjous", jos
yleishyödyllisten palvelujen tarjoamista 
koskevat kansalliset ja paikalliset sosiaali-
ja laatukriteerit ovat pakollinen vaatimus 
hankintasopimuksissa;

Or. en

Tarkistus 219
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan aloitteita, joilla autetaan 
saamaan aikaan aiempaa sosiaalisempi ja 
ekologisempi poliittinen asialista 
kannustamalla Euroopan komissiota 
julkaisemaan julkista hankintaa koskevan 
oppaan;

Or. en

Tarkistus 220
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Otsikko ennen 25 kohtaa (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

; Aloite uudistuksen edistämiseksi

Or. en

Tarkistus 221
Damien Abad

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tarjoajien havaitsemat 
ongelmat edellyttävät pikaisia ratkaisuja;

25. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tarjoajien havaitsemat 
ongelmat edellyttävät pikaisia ratkaisuja; 
katsoo, että on olennaista edetä 
pragmaattisen lähestymistavan nojalla, 
jotta voidaan havaita todelliset ongelmat 
ja niiden mahdolliset ratkaisut; kehottaa 
komissiota tekemään yhdessä parlamentin 
ja neuvoston kanssa perusteellisen 
tutkimuksen yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen alan toiminnasta, 
esimerkiksi iäkkäiden palveluista, joilla 
on merkittävä asema, kun EU:lla on 
lähitulevaisuudessa edessään huomattava 
väestönrakenteen haaste;

Or. en

Tarkistus 222
Milan Cabrnoch

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tarjoajien havaitsemat 
ongelmat edellyttävät pikaisia ratkaisuja;

25. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tarjoajien ja käyttäjien
havaitsemat ongelmat edellyttävät pikaisia 
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ratkaisuja;

Or. cs

Tarkistus 223
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. tunnustaa vastavuoroisen oppimisen 
ja hyvien käytäntöjen vaihdon suuren 
arvon kannustettaessa ja edistettäessä 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
uudenaikaistamista edelleen eri 
jäsenvaltioissa ja kehottaa komissiota 
jatkamaan ennakoivasti kyseisten toimien 
käynnistämistä ja tukemista;

Or. en

Tarkistus 224
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa laatimaan uudistusohjelman, 
jotta otetaan huomioon lainsäädännön 
mukauttaminen ja selkeyttäminen 
Euroopan tasolla ja tuetaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
erityispiirteitä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 225
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa laatimaan uudistusohjelman, 
jotta otetaan huomioon lainsäädännön 
mukauttaminen ja selkeyttäminen 
Euroopan tasolla ja tuetaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
erityispiirteitä;

26. kehottaa laatimaan uudistusohjelman, 
jotta otetaan huomioon selkeyttäminen 
Euroopan tasolla ja tuetaan voittoa 
tavoittelemattomien yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen erityispiirteitä;

Or. en

Tarkistus 226
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa laatimaan uudistusohjelman, 
jotta otetaan huomioon lainsäädännön 
mukauttaminen ja selkeyttäminen 
Euroopan tasolla ja tuetaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
erityispiirteitä;

26. kehottaa laatimaan uudistusohjelman, 
jotta otetaan huomioon lainsäädännön 
mukauttaminen ja selkeyttäminen 
Euroopan tasolla ja tuetaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
erityispiirteitä; katsoo, että pakollisia 
puitteita tietyille yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen luokille on tutkittava;

Or. en

Tarkistus 227
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa laatimaan uudistusohjelman, 26. kehottaa laatimaan uudistusohjelman, 
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jotta otetaan huomioon lainsäädännön 
mukauttaminen ja selkeyttäminen 
Euroopan tasolla ja tuetaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
erityispiirteitä;

jotta otetaan huomioon lainsäädännön 
mukauttaminen ja selkeyttäminen 
Euroopan tasolla ja tuetaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
erityispiirteitä; torjuu kuitenkin kaikki 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevat 
eurooppalaiset lainsäädäntömuutokset tai 
EU:n puitedirektiivit;

Or. de

Tarkistus 228
Françoise Castex

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa laatimaan uudistusohjelman, 
jotta otetaan huomioon lainsäädännön 
mukauttaminen ja selkeyttäminen 
Euroopan tasolla ja tuetaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
erityispiirteitä;

26. kehottaa laatimaan uudistusohjelman, 
jotta otetaan huomioon lainsäädännön 
mukauttaminen ja selkeyttäminen 
Euroopan tasolla ja tuetaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
erityispiirteitä, erityisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan sisältämien 
periaatteiden osalta;

Or. en

Tarkistus 229
Damien Abad

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. panee merkille, että monet 
sosiaalipalvelut on jätetty palveluista 
sisämarkkinoilla annetun direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle; toivoo 
komission laativan pian yhteenvedon 
kyseisten ulkopuolelle jättämistä 
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koskevien toimenpiteiden saattamisesta 
osaksi kansallista lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 230
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että sosiaalisen suojelun 
komitea on tehnyt suuren työn
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen roolin 
ymmärtämiseksi mutta että työ ei ole 
riittävän edustava tai avoin ollakseen 
uudistusohjelman liikkeellepaneva voima;

27. katsoo, että sosiaalisen suojelun 
komitea on tehnyt suuren työn 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen roolin 
ymmärtämiseksi;

Or. de

Tarkistus 231
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että sosiaalisen suojelun 
komitea on tehnyt suuren työn 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen roolin 
ymmärtämiseksi mutta että työ ei ole 
riittävän edustava tai avoin ollakseen 
uudistusohjelman liikkeellepaneva voima;

27. katsoo, että sosiaalisen suojelun 
komitea on tehnyt suuren työn 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen roolin 
ymmärtämiseksi ja että sen edustavuutta 
ja avoimuutta on vahvistettava ollakseen 
uudistusohjelman varteenotettava 
kumppani;

Or. it
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Tarkistus 232
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. ehdottaa sellaisen sidosryhmien 
välisen korkean tason työryhmän 
perustamista – alustavasti kahdeksi 
vuodeksi – joka on avoin, joustava ja 
läpinäkyvä ja joka pyrkii toteuttamaan 
toiminta-aloitteet, jotka on kartoitettu 
tässä mietinnössä, kolmannen foorumin 
suosituksissa, komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa, sosiaalisen 
suojelun komitean raporteissa ja muissa 
asiaankuuluvissa ehdotuksissa; katsoo, 
että olisi ryhdyttävä tarkistamaan kaikkia 
sääntöjä, erityisesti valtiotukea ja julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä, jotka 
vaikuttavat yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin, ja arvioitava, miten 
ne on muotoiltava uudelleen, jotta 
kunnioitetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden 
vastuuta yleishyödyllisten palveluiden 
määrittelyssä ja tarjoamisessa ja otetaan 
huomioon komission käynnissä oleva 
sääntöjen tarkistaminen;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 233
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. ehdottaa sellaisen sidosryhmien 
välisen korkean tason työryhmän 
perustamista – alustavasti kahdeksi 
vuodeksi – joka on avoin, joustava ja 
läpinäkyvä ja joka pyrkii toteuttamaan 

Poistetaan.
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toiminta-aloitteet, jotka on kartoitettu 
tässä mietinnössä, kolmannen foorumin 
suosituksissa, komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa, sosiaalisen 
suojelun komitean raporteissa ja muissa 
asiaankuuluvissa ehdotuksissa; katsoo, 
että olisi ryhdyttävä tarkistamaan kaikkia 
sääntöjä, erityisesti valtiotukea ja julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä, jotka 
vaikuttavat yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin, ja arvioitava, miten 
ne on muotoiltava uudelleen, jotta 
kunnioitetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden 
vastuuta yleishyödyllisten palveluiden 
määrittelyssä ja tarjoamisessa ja otetaan 
huomioon komission käynnissä oleva 
sääntöjen tarkistaminen;

Or. en

Tarkistus 234
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. ehdottaa sellaisen sidosryhmien 
välisen korkean tason työryhmän 
perustamista – alustavasti kahdeksi 
vuodeksi – joka on avoin, joustava ja 
läpinäkyvä ja joka pyrkii toteuttamaan 
toiminta-aloitteet, jotka on kartoitettu 
tässä mietinnössä, kolmannen foorumin 
suosituksissa, komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa, sosiaalisen 
suojelun komitean raporteissa ja muissa 
asiaankuuluvissa ehdotuksissa; katsoo, 
että olisi ryhdyttävä tarkistamaan kaikkia 
sääntöjä, erityisesti valtiotukea ja julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä, jotka 
vaikuttavat yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin, ja arvioitava, miten 
ne on muotoiltava uudelleen, jotta 
kunnioitetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden 

Poistetaan.
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vastuuta yleishyödyllisten palveluiden 
määrittelyssä ja tarjoamisessa ja otetaan 
huomioon komission käynnissä oleva 
sääntöjen tarkistaminen;

Or. de

Tarkistus 235
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. ehdottaa sellaisen sidosryhmien 
välisen korkean tason työryhmän 
perustamista – alustavasti kahdeksi 
vuodeksi – joka on avoin, joustava ja 
läpinäkyvä ja joka pyrkii toteuttamaan 
toiminta-aloitteet, jotka on kartoitettu 
tässä mietinnössä, kolmannen foorumin 
suosituksissa, komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa, sosiaalisen 
suojelun komitean raporteissa ja muissa 
asiaankuuluvissa ehdotuksissa; katsoo, 
että olisi ryhdyttävä tarkistamaan kaikkia 
sääntöjä, erityisesti valtiotukea ja julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä, jotka 
vaikuttavat yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin, ja arvioitava, miten 
ne on muotoiltava uudelleen, jotta 
kunnioitetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden 
vastuuta yleishyödyllisten palveluiden 
määrittelyssä ja tarjoamisessa ja otetaan 
huomioon komission käynnissä oleva 
sääntöjen tarkistaminen;

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 236
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. ehdottaa sellaisen sidosryhmien 
välisen korkean tason työryhmän 
perustamista – alustavasti kahdeksi 
vuodeksi – joka on avoin, joustava ja 
läpinäkyvä ja joka pyrkii toteuttamaan 
toiminta-aloitteet, jotka on kartoitettu 
tässä mietinnössä, kolmannen foorumin 
suosituksissa, komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa, sosiaalisen 
suojelun komitean raporteissa ja muissa 
asiaankuuluvissa ehdotuksissa; katsoo, 
että olisi ryhdyttävä tarkistamaan kaikkia 
sääntöjä, erityisesti valtiotukea ja julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä, jotka 
vaikuttavat yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin, ja arvioitava, miten ne 
on muotoiltava uudelleen, jotta 
kunnioitetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden 
vastuuta yleishyödyllisten palveluiden 
määrittelyssä ja tarjoamisessa ja otetaan 
huomioon komission käynnissä oleva 
sääntöjen tarkistaminen;

28. pyytää komissiota selvittämään, 
olisiko eri sidosryhmät huomioon ottavan 
sosiaalipalvelujen eurooppalaisen 
seurantakeskuksen perustaminen riittävä 
välinen tietojen keräämiseksi eri lähteistä 
jäsenvaltioissa ja hyvien käytäntöjen 
edistämiseksi kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla; katsoo, että olisi 
ryhdyttävä tarkistamaan kaikkia sääntöjä, 
erityisesti valtiotukea ja julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä, jotka vaikuttavat 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin, ja 
arvioitava, miten ne on muotoiltava 
uudelleen;

Or. en

Tarkistus 237
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. ehdottaa sellaisen sidosryhmien välisen 
korkean tason työryhmän perustamista –
alustavasti kahdeksi vuodeksi – joka on 
avoin, joustava ja läpinäkyvä ja joka pyrkii 
toteuttamaan toiminta-aloitteet, jotka on 

28. ehdottaa sellaisen sidosryhmien välisen 
korkean tason työryhmän perustamista –
alustavasti kahdeksi vuodeksi – joka on 
avoin, joustava ja läpinäkyvä ja joka pyrkii 
toteuttamaan toiminta-aloitteet, jotka on 



PE460.966v01-00 118/142 AM\861496FI.doc

FI

kartoitettu tässä mietinnössä, kolmannen 
foorumin suosituksissa, komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa, sosiaalisen 
suojelun komitean raporteissa ja muissa 
asiaankuuluvissa ehdotuksissa; katsoo, että 
olisi ryhdyttävä tarkistamaan kaikkia 
sääntöjä, erityisesti valtiotukea ja julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä, jotka 
vaikuttavat yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin, ja arvioitava, miten 
ne on muotoiltava uudelleen, jotta 
kunnioitetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden 
vastuuta yleishyödyllisten palveluiden 
määrittelyssä ja tarjoamisessa ja otetaan 
huomioon komission käynnissä oleva 
sääntöjen tarkistaminen;

kartoitettu tässä mietinnössä, kolmannen 
foorumin suosituksissa, komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa, sosiaalisen 
suojelun komitean raporteissa ja muissa 
asiaankuuluvissa ehdotuksissa;

Or. en

Tarkistus 238
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. ehdottaa sellaisen sidosryhmien välisen 
korkean tason työryhmän perustamista –
alustavasti kahdeksi vuodeksi – joka on 
avoin, joustava ja läpinäkyvä ja joka pyrkii 
toteuttamaan toiminta-aloitteet, jotka on 
kartoitettu tässä mietinnössä, kolmannen 
foorumin suosituksissa, komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa, sosiaalisen 
suojelun komitean raporteissa ja muissa 
asiaankuuluvissa ehdotuksissa; katsoo, että 
olisi ryhdyttävä tarkistamaan kaikkia 
sääntöjä, erityisesti valtiotukea ja julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä, jotka 
vaikuttavat yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin, ja arvioitava, miten ne 
on muotoiltava uudelleen, jotta 
kunnioitetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden 
vastuuta yleishyödyllisten palveluiden 
määrittelyssä ja tarjoamisessa ja otetaan 

28. ehdottaa sellaisen sidosryhmien välisen 
korkean tason työryhmän perustamista –
alustavasti kahdeksi vuodeksi – joka on 
avoin, monipuolisesti koottu ja läpinäkyvä 
ja joka pyrkii toteuttamaan toiminta-
aloitteet, jotka on kartoitettu tässä 
mietinnössä, kolmannen foorumin 
suosituksissa, komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa, sosiaalisen 
suojelun komitean raporteissa ja muissa 
asiaankuuluvissa ehdotuksissa; katsoo, että 
olisi ryhdyttävä laatimaan sääntöjä joiden 
nojalla yleishyödylliset sosiaalipalvelut 
voidaan taata voimassa olevassa 
oikeudessa sekä tarkistamaan kaikkia 
sääntöjä, erityisesti valtiotukea ja julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä, jotka 
vaikuttavat yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin, ja arvioitava, miten ne 
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huomioon komission käynnissä oleva 
sääntöjen tarkistaminen;

on muotoiltava uudelleen, jotta 
kunnioitetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden 
vastuuta yleishyödyllisten palveluiden 
määrittelyssä ja tarjoamisessa ja otetaan 
huomioon komission käynnissä oleva 
sääntöjen tarkistaminen; katsoo, että 
laadukkaiden sosiaalipalvelujen 
saatavuuden olisi oltava ensisijainen 
painopisteala Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumissa ja että siitä 
pitäisi keskustella ehdotetussa 
työryhmässä;

Or. en

Tarkistus 239
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. ehdottaa sellaisen sidosryhmien välisen 
korkean tason työryhmän perustamista –
alustavasti kahdeksi vuodeksi – joka on 
avoin, joustava ja läpinäkyvä ja joka pyrkii 
toteuttamaan toiminta-aloitteet, jotka on 
kartoitettu tässä mietinnössä, kolmannen 
foorumin suosituksissa, komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa, sosiaalisen 
suojelun komitean raporteissa ja muissa 
asiaankuuluvissa ehdotuksissa; katsoo, että 
olisi ryhdyttävä tarkistamaan kaikkia 
sääntöjä, erityisesti valtiotukea ja julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä, jotka 
vaikuttavat yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin, ja arvioitava, miten ne 
on muotoiltava uudelleen, jotta 
kunnioitetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden 
vastuuta yleishyödyllisten palveluiden 
määrittelyssä ja tarjoamisessa ja otetaan 
huomioon komission käynnissä oleva 
sääntöjen tarkistaminen;

28. ehdottaa sellaisen sidosryhmien välisen 
korkean tason työryhmän perustamista –
alustavasti kahdeksi vuodeksi – joka on 
avoin, joustava ja läpinäkyvä ja joka pyrkii 
toteuttamaan toiminta-aloitteet, jotka on 
kartoitettu tässä mietinnössä, 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja 
koskevan kolmannen foorumin 
suosituksissa, komission toisessa 
kaksivuotiskertomuksessa, sosiaalisen 
suojelun komitean raporteissa ja muissa 
asiaankuuluvissa ehdotuksissa; katsoo, että 
olisi ryhdyttävä tarkistamaan kaikkia 
sääntöjä, erityisesti valtiotukea ja julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä, jotka 
vaikuttavat yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin, ja arvioitava, miten ne 
on muotoiltava uudelleen, jotta 
kunnioitetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden 
vastuuta yleishyödyllisten palveluiden 
määrittelyssä ja tarjoamisessa ja otetaan 
huomioon komission käynnissä oleva 
sääntöjen tarkistaminen;
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Or. en

Tarkistus 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että ehdotettu työryhmä voisi 
osana mandaattiaan tarkastella myös 
uudistuksia, kuten yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen voimavarakeskusta, 
jäsenvaltion yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen rekisteriä, 
vanhustenhoidon pilottisuunnitelmaa ja 
Euroopan vapaaehtoisen 
sosiaalipalvelujen laatukehykseen 
perustuvia toimintaohjelmia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 241
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että ehdotettu työryhmä voisi 
osana mandaattiaan tarkastella myös 
uudistuksia, kuten yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen voimavarakeskusta, 
jäsenvaltion yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen rekisteriä, 
vanhustenhoidon pilottisuunnitelmaa ja 
Euroopan vapaaehtoisen 
sosiaalipalvelujen laatukehykseen 
perustuvia toimintaohjelmia;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 242
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että ehdotettu työryhmä voisi 
osana mandaattiaan tarkastella myös 
uudistuksia, kuten yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen voimavarakeskusta, 
jäsenvaltion yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen rekisteriä, 
vanhustenhoidon pilottisuunnitelmaa ja 
Euroopan vapaaehtoisen 
sosiaalipalvelujen laatukehykseen 
perustuvia toimintaohjelmia;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 243
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että ehdotettu työryhmä voisi 
osana mandaattiaan tarkastella myös 
uudistuksia, kuten yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen voimavarakeskusta, 
jäsenvaltion yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen rekisteriä, 
vanhustenhoidon pilottisuunnitelmaa ja 
Euroopan vapaaehtoisen 
sosiaalipalvelujen laatukehykseen 
perustuvia toimintaohjelmia;

29. korostaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen täytäntöönpanoa 
koskevia oikeudellisia epäselvyyksiä on 
selkeytettävä ja että on tehtävä kattava 
tutkimus yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen toiminnasta;

Or. en
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Tarkistus 244
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että ehdotettu työryhmä voisi 
osana mandaattiaan tarkastella myös 
uudistuksia, kuten yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen voimavarakeskusta, 
jäsenvaltion yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen rekisteriä, 
vanhustenhoidon pilottisuunnitelmaa ja 
Euroopan vapaaehtoisen sosiaalipalvelujen 
laatukehykseen perustuvia 
toimintaohjelmia;

29. katsoo, että ehdotettu työryhmä voisi 
osana mandaattiaan tarkastella myös 
uudistuksia, kuten yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen voimavarakeskusta, 
jäsenvaltion yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen rekisteriä, useita 
vanhustenhoidon, asunnottomuuden, 
lastenhoidon ja vammaisuuden
pilottisuunnitelmia ja Euroopan 
vapaaehtoisen sosiaalipalvelujen 
laatukehykseen perustuvia 
toimintaohjelmia;

Or. en

Tarkistus 245
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että ehdotettu työryhmä voisi 
osana mandaattiaan tarkastella myös 
uudistuksia, kuten yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen voimavarakeskusta,
jäsenvaltion yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen rekisteriä, 
vanhustenhoidon pilottisuunnitelmaa ja 
Euroopan vapaaehtoisen sosiaalipalvelujen 
laatukehykseen perustuvia 
toimintaohjelmia;

29. katsoo, että ehdotettu työryhmä voisi 
osana mandaattiaan tarkastella myös 
uudistuksia, kuten jäsenvaltion 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
tietokantaa, vanhustenhoidon 
pilottisuunnitelmaa ja Euroopan 
vapaaehtoisen sosiaalipalvelujen 
laatukehykseen perustuvia 
toimintaohjelmia;

Or. en
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Tarkistus 246
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. kehottaa perustamaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
eurooppalaisen voimavarakeskuksen, joka 
toimisi teknisenä vertailukohtana 
jäsenvaltioiden, komission ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien välillä 
EU:n tasolla, joka toimisi 
varhaisvaroitusjärjestelmänä, mikäli 
lainsäädännöllä loukattaisiin 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja, joka 
laatisi lausuntoja omasta aloitteestaan tai 
parlamentin, alueiden komitean tai 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
aloitteesta, joka rahoittaisi tutkimustyötä 
ja itse paikalla tehtävää tutkimusta ja 
jolla olisi keskeinen asema hyvien 
käytäntöjen vaihdossa jäsenvaltioiden 
välillä;

Or. en

Tarkistus 247
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa parlamentin työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa järjestämään 
neljännen yleishyödyllisiä palveluja 
käsittelevän foorumin, joka jatkaa vuoden 
2007 Ferreiran mietinnössä esitetyn 
aloitteen toteuttamista ja tarkastelee, 
miten uudistustyössä on edistytty; 
kehottaa työryhmää välittämään 
neljännelle foorumille edistymisraportin 

Poistetaan.
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ja tarjoamaan foorumille jatkuvuutta, 
tulevaa suuntausta ja substanssia;

Or. it

Tarkistus 248
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa parlamentin työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa järjestämään 
neljännen yleishyödyllisiä palveluja 
käsittelevän foorumin, joka jatkaa vuoden 
2007 Ferreiran mietinnössä esitetyn 
aloitteen toteuttamista ja tarkastelee, miten 
uudistustyössä on edistytty; kehottaa 
työryhmää välittämään neljännelle 
foorumille edistymisraportin ja tarjoamaan 
foorumille jatkuvuutta, tulevaa suuntausta 
ja substanssia;

30. kehottaa parlamentin työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sekä 
sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa järjestämään 
neljännen yleishyödyllisiä palveluja 
käsittelevän foorumin, joka jatkaa vuoden 
2007 Ferreiran mietinnössä esitetyn 
aloitteen toteuttamista ja tarkastelee, miten 
uudistustyössä on edistytty; kehottaa 
työryhmää välittämään neljännelle 
foorumille edistymisraportin ja tarjoamaan 
foorumille jatkuvuutta, tulevaa suuntausta 
ja substanssia; 

Or. de

Tarkistus 249
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. vaatii, että työryhmää johtaa 
komission työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden pääosasto, että sen 
jäseniin kuuluu edustajia kilpailun 
pääosastosta, sisämarkkinoiden 
pääosastosta, ympäristöasioiden 
pääosastosta, terveys- ja kuluttaja-

Poistetaan.
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asioiden pääosastosta, työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-
asioiden neuvostosta sekä 
työmarkkinaosapuolista ja
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla 
toimivista kansalaisjärjestöistä; katsoo, 
että demokraattisen mandaattinsa vuoksi 
sekä parlamentin että alueiden komitean 
on oltava keskeisesti edustettuina 
ryhmässä; katsoo, että osuus- ja 
yhteisötalouden yritysten ja sidosryhmien, 
myös vapaaehtoisjärjestöjen ja 
paikallisviranomaisten, on oltava 
edustettuina;

Or. en

Tarkistus 250
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. vaatii, että työryhmää johtaa 
komission työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden pääosasto, että sen 
jäseniin kuuluu edustajia kilpailun 
pääosastosta, sisämarkkinoiden 
pääosastosta, ympäristöasioiden 
pääosastosta, terveys- ja kuluttaja-
asioiden pääosastosta, työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-
asioiden neuvostosta sekä 
työmarkkinaosapuolista ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla 
toimivista kansalaisjärjestöistä; katsoo, 
että demokraattisen mandaattinsa vuoksi 
sekä parlamentin että alueiden komitean 
on oltava keskeisesti edustettuina 
ryhmässä; katsoo, että osuus- ja 
yhteisötalouden yritysten ja sidosryhmien, 
myös vapaaehtoisjärjestöjen ja 
paikallisviranomaisten, on oltava 
edustettuina;

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 251
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. vaatii, että työryhmää johtaa 
komission työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden pääosasto, että sen 
jäseniin kuuluu edustajia kilpailun 
pääosastosta, sisämarkkinoiden 
pääosastosta, ympäristöasioiden 
pääosastosta, terveys- ja kuluttaja-
asioiden pääosastosta, työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-
asioiden neuvostosta sekä 
työmarkkinaosapuolista ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla 
toimivista kansalaisjärjestöistä; katsoo, 
että demokraattisen mandaattinsa vuoksi 
sekä parlamentin että alueiden komitean 
on oltava keskeisesti edustettuina 
ryhmässä; katsoo, että osuus- ja 
yhteisötalouden yritysten ja sidosryhmien, 
myös vapaaehtoisjärjestöjen ja 
paikallisviranomaisten, on oltava 
edustettuina;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 252
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. vaatii, että työryhmää johtaa
komission työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden pääosasto, että sen 

31. ehdottaa, että työryhmässä on 
edustajia komission talous- ja raha-
asioiden pääosastosta, kilpailun 



AM\861496FI.doc 127/142 PE460.966v01-00

FI

jäseniin kuuluu edustajia kilpailun 
pääosastosta, sisämarkkinoiden 
pääosastosta, ympäristöasioiden 
pääosastosta, terveys- ja kuluttaja-asioiden 
pääosastosta, työllisyys-, sosiaalipolitiikka-
, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostosta
sekä työmarkkinaosapuolista ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla 
toimivista kansalaisjärjestöistä; katsoo, 
että demokraattisen mandaattinsa vuoksi 
sekä parlamentin että alueiden komitean 
on oltava keskeisesti edustettuina 
ryhmässä; katsoo, että osuus- ja 
yhteisötalouden yritysten ja sidosryhmien, 
myös vapaaehtoisjärjestöjen ja 
paikallisviranomaisten, on oltava 
edustettuina;

pääosastosta, sisämarkkinoiden 
pääosastosta, sosiaaliasioiden pääosastosta, 
ympäristöasioiden pääosastosta ja terveys-
ja kuluttaja-asioiden pääosastosta,
Euroopan parlamentista, alueiden 
komiteasta, työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, 
terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostosta, 
paikallisviranomaisista, yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen käyttäjiä edustavista 
järjestöistä ja muista asiaankuuluvista 
sidosryhmistä;

Or. en

Tarkistus 253

Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. vaatii, että työryhmää johtaa komission 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosasto, että sen jäseniin kuuluu 
edustajia kilpailun pääosastosta, 
sisämarkkinoiden pääosastosta, 
ympäristöasioiden pääosastosta, terveys- ja 
kuluttaja-asioiden pääosastosta, työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-
asioiden neuvostosta sekä 
työmarkkinaosapuolista ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla 
toimivista kansalaisjärjestöistä; katsoo, että 
demokraattisen mandaattinsa vuoksi sekä 
parlamentin että alueiden komitean on 
oltava keskeisesti edustettuina ryhmässä; 
katsoo, että osuus- ja yhteisötalouden 
yritysten ja sidosryhmien, myös 

31. vaatii, että työryhmää johtavat yhdessä 
Euroopan parlamentti ja komissio ja että 
sen jäseniin kuuluu edustajia työllisyys-, 
sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosastosta, kilpailun pääosastosta, 
sisämarkkinoiden pääosastosta, 
ympäristöasioiden pääosastosta, terveys- ja 
kuluttaja-asioiden pääosastosta, työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-
asioiden neuvostosta sekä 
työmarkkinaosapuolista ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla 
toimivista kansalaisjärjestöistä; katsoo, että 
demokraattisen mandaattinsa vuoksi sekä
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean että 
alueiden komitean on oltava keskeisesti 
edustettuina ryhmässä; katsoo, että osuus-
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vapaaehtoisjärjestöjen ja 
paikallisviranomaisten, on oltava 
edustettuina;

ja yhteisötalouden yritysten ja 
sidosryhmien, myös vapaaehtoisjärjestöjen 
ja paikallisviranomaisten, on oltava 
edustettuina;

Or. en

Tarkistus 254
Milan Cabrnoch

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. vaatii, että työryhmää johtaa komission 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosasto, että sen jäseniin kuuluu 
edustajia kilpailun pääosastosta, 
sisämarkkinoiden pääosastosta, 
ympäristöasioiden pääosastosta, terveys- ja 
kuluttaja-asioiden pääosastosta, työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-
asioiden neuvostosta sekä 
työmarkkinaosapuolista ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla 
toimivista kansalaisjärjestöistä; katsoo, että 
demokraattisen mandaattinsa vuoksi sekä 
parlamentin että alueiden komitean on 
oltava keskeisesti edustettuina ryhmässä; 
katsoo, että osuus- ja yhteisötalouden 
yritysten ja sidosryhmien, myös
vapaaehtoisjärjestöjen ja 
paikallisviranomaisten, on oltava 
edustettuina;

31. vaatii, että työryhmää johtaa komission 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosasto, että sen jäseniin kuuluu 
edustajia kilpailun pääosastosta, 
sisämarkkinoiden pääosastosta, 
ympäristöasioiden pääosastosta, terveys- ja 
kuluttaja-asioiden pääosastosta, 
tietoyhteiskunnan ja viestinten 
pääosastosta, työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-
asioiden neuvostosta sekä 
työmarkkinaosapuolista ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla 
toimivista kansalaisjärjestöistä; katsoo, että 
demokraattisen mandaattinsa vuoksi sekä 
parlamentin että alueiden komitean on 
oltava keskeisesti edustettuina ryhmässä; 
katsoo, että osuus- ja yhteisötalouden 
yritysten ja sidosryhmien, myös 
vapaaehtoisjärjestöjen ja 
paikallisviranomaisten, on oltava 
edustettuina;

Or. cs
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Tarkistus 255
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. vaatii, että työryhmää johtaa komission
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosasto, että sen jäseniin kuuluu 
edustajia kilpailun pääosastosta, 
sisämarkkinoiden pääosastosta, 
ympäristöasioiden pääosastosta, terveys- ja 
kuluttaja-asioiden pääosastosta, työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-
asioiden neuvostosta sekä 
työmarkkinaosapuolista ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla 
toimivista kansalaisjärjestöistä; katsoo, että 
demokraattisen mandaattinsa vuoksi sekä 
parlamentin että alueiden komitean on 
oltava keskeisesti edustettuina ryhmässä; 
katsoo, että osuus- ja yhteisötalouden 
yritysten ja sidosryhmien, myös 
vapaaehtoisjärjestöjen ja 
paikallisviranomaisten, on oltava 
edustettuina;

31. vaatii, että työryhmää johtaa työllisyys-, 
sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava 
komission jäsen, että sen jäseniin kuuluu 
edustajia kilpailun pääosastosta, 
sisämarkkinoiden pääosastosta, 
ympäristöasioiden pääosastosta, terveys- ja 
kuluttaja-asioiden pääosastosta, työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-
asioiden neuvostosta sekä 
työmarkkinaosapuolista ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla 
toimivista kansalaisjärjestöistä; katsoo, että 
demokraattisen mandaattinsa vuoksi sekä 
parlamentin että alueiden komitean on 
oltava keskeisesti edustettuina ryhmässä; 
katsoo, että osuus- ja yhteisötalouden 
yritysten ja sidosryhmien, myös 
vapaaehtoisjärjestöjen ja 
paikallisviranomaisten, on oltava 
edustettuina;

Or. en

Tarkistus 256
Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. vaatii, että työryhmää johtaa komission 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosasto, että sen jäseniin kuuluu 
edustajia kilpailun pääosastosta, 
sisämarkkinoiden pääosastosta, 
ympäristöasioiden pääosastosta, terveys- ja 
kuluttaja-asioiden pääosastosta, työllisyys-, 

31. vaatii, että sosiaalipalvelujen 
seurantakeskusta johtaa komission 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosasto, että sen jäseniin kuuluu 
edustajia kilpailun pääosastosta, 
sisämarkkinoiden pääosastosta, 
ympäristöasioiden pääosastosta, terveys- ja 
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sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-
asioiden neuvostosta sekä 
työmarkkinaosapuolista ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla 
toimivista kansalaisjärjestöistä; katsoo, että 
demokraattisen mandaattinsa vuoksi sekä 
parlamentin että alueiden komitean on 
oltava keskeisesti edustettuina ryhmässä; 
katsoo, että osuus- ja yhteisötalouden 
yritysten ja sidosryhmien, myös 
vapaaehtoisjärjestöjen ja 
paikallisviranomaisten, on oltava 
edustettuina;

kuluttaja-asioiden pääosastosta, työllisyys-, 
sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-
asioiden neuvostosta sekä 
työmarkkinaosapuolista ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla 
toimivista kansalaisjärjestöistä; katsoo, että 
demokraattisen mandaattinsa vuoksi sekä 
parlamentin että alueiden komitean on 
oltava keskeisesti edustettuina ryhmässä; 
katsoo, että osuus- ja yhteisötalouden 
yritysten ja sidosryhmien, myös 
vapaaehtoisjärjestöjen ja 
paikallisviranomaisten, on oltava 
edustettuina;

Or. en

Tarkistus 257
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
Otsikko ennen 32 kohtaa (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan vapaaehtoinen 
sosiaalipalvelujen laatukehys

Or. en

Tarkistus 258
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää tervetulleena vapaaehtoista 
sosiaalipalvelujen laatukehystä mutta 
vaatii, että periaatteiden soveltamista on 
seurattava käyttämällä hyväksi 
ehdotettuja laatuperusteita ja että
sidosryhmät on otettava mukaan 

32. pitää tervetulleena vapaaehtoista 
sosiaalipalvelujen laatukehystä mutta 
vaatii, että sidosryhmät on otettava mukaan 
prosessiin;
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prosessiin;

Or. de

Tarkistus 259
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää tervetulleena vapaaehtoista 
sosiaalipalvelujen laatukehystä mutta 
vaatii, että periaatteiden soveltamista on 
seurattava käyttämällä hyväksi ehdotettuja 
laatuperusteita ja että sidosryhmät on 
otettava mukaan prosessiin;

32. pitää tervetulleena vapaaehtoista 
sosiaalipalvelujen laatukehystä mutta 
vaatii, että periaatteiden soveltaminen on 
toteutettava käyttämällä hyväksi 
ehdotettuja laatuperusteita ja että 
sidosryhmät on otettava mukaan 
prosessiin;

Or. de

Tarkistus 260
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Euroopan komissio ehdottaa Euroopan 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan foorumista annettuun 
tiedonantoon liitetyissä keskeisissä 
aloitteissa Euroopan vapaaehtoisen 
sosiaalipalvelujen laatukehyksen 
kehittämistä alakohtaisella tasolla, myös 
pitkäaikaishoidon ja asunnottomuuden 
alalla;

Or. en
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Tarkistus 261
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. tukee sellaisen Euroopan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
vapaaehtoisen laatukehyksen 
kehittämistä, jota voitaisiin käyttää 
perustana kehitettäessä alakohtaisia 
laatukehyksiä, joilla vastataan erilaisten 
sosiaalipalvelujen tarpeisiin (ensiapu, 
kotitalous, lastenhoito, vammaisuus, 
sosiaalinen asuntotuotanto jne.);

Or. en

Tarkistus 262
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
33 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. vaatii, että jäsenvaltiot käyttävät 
vapaaehtoista sosiaalipalvelujen 
laatukehystä laadukkaiden valtuutus- ja 
seurantajärjestelmien laatimiseksi ja että 
vapaaehtoisen sosiaalipalvelujen 
laatukehyksen täytäntöönpanoa 
arvioidaan perusoikeuskirjaan ja SEUT-
sopimuksen pöytäkirjaan N:o 26 nähden;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 263
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Päätöslauselmaesitys
33 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. vaatii, että jäsenvaltiot käyttävät 
vapaaehtoista sosiaalipalvelujen 
laatukehystä laadukkaiden valtuutus- ja 
seurantajärjestelmien laatimiseksi ja että 
vapaaehtoisen sosiaalipalvelujen 
laatukehyksen täytäntöönpanoa arvioidaan 
perusoikeuskirjaan ja SEUT-sopimuksen 
pöytäkirjaan N:o 26 nähden;

33. vaatii, että jäsenvaltiot käyttävät 
vapaaehtoista sosiaalipalvelujen 
laatukehystä laadukkaiden 
seurantajärjestelmien laatimiseksi ja että 
vapaaehtoisen sosiaalipalvelujen 
laatukehyksen täytäntöönpanoa arvioidaan 
perusoikeuskirjaan ja SEUT-sopimuksen 
pöytäkirjaan N:o 26 nähden;

Or. en

Tarkistus 264
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
33 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. vaatii, että jäsenvaltiot käyttävät 
vapaaehtoista sosiaalipalvelujen 
laatukehystä laadukkaiden valtuutus- ja 
seurantajärjestelmien laatimiseksi ja että 
vapaaehtoisen sosiaalipalvelujen 
laatukehyksen täytäntöönpanoa arvioidaan 
perusoikeuskirjaan ja SEUT-sopimuksen 
pöytäkirjaan N:o 26 nähden;

33. vaatii, että jäsenvaltiot käyttävät 
vapaaehtoista sosiaalipalvelujen 
laatukehystä laadukkaiden toimeksianto- ja 
seurantajärjestelmien laatimiseksi ja että 
vapaaehtoisen sosiaalipalvelujen 
laatukehyksen toimintaa arvioidaan 
perusoikeuskirjaan ja SEUT-sopimuksen 
pöytäkirjaan N:o 26 nähden;

Or. en

Tarkistus 265
Proinsias De Rossa

Päätöslauselmaesitys
33 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. vaatii, että jäsenvaltiot käyttävät 
vapaaehtoista sosiaalipalvelujen 
laatukehystä laadukkaiden valtuutus- ja 

33. vaatii, että jäsenvaltiot käyttävät 
vapaaehtoista sosiaalipalvelujen 
laatukehystä laadukkaiden valtuutus- ja 
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seurantajärjestelmien laatimiseksi ja että 
vapaaehtoisen sosiaalipalvelujen 
laatukehyksen täytäntöönpanoa arvioidaan 
perusoikeuskirjaan ja SEUT-sopimuksen 
pöytäkirjaan N:o 26 nähden;

seurantajärjestelmien laatimiseksi tai 
parantamiseksi ja että vapaaehtoisen 
sosiaalipalvelujen laatukehyksen toimintaa 
arvioidaan perusoikeuskirjaan ja SEUT-
sopimuksen pöytäkirjaan N:o 26 nähden;

Or. en

Tarkistus 266
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. kehottaa jäsenvaltioita 
kannustamaan sosiaali-, terveys- ja 
koulutuspalvelualan työllisyyden luomista 
ja kasvumahdollisuuksia investoimalla 
enemmän henkilöstön koulutukseen ja 
luomalla houkuttelevan ympäristön 
vapaaehtoistyöntekijöille, koska 
ammattitaitoinen henkilöstö ja 
vapaaehtoistyöntekijät ovat olennaisia 
laadukkaiden palvelujen tarjoamisessa;

Or. en

Tarkistus 267
Françoise Castex

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. kehottaa Euroopan komissiota 
selkeyttämään yhteyttä 
Promotheus-ohjelmassa esitetyn 
laatukehyksen ja vapaaehtoisen 
sosiaalipalvelujen laatukehyksen välillä 
kaiken päällekkäisyyden välttämiseksi;
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Or. en

Tarkistus 268
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. tähdentää, että ihmisarvoiset, vakaat 
työolot ja laadukas koulutus ovat 
olennaisen tärkeitä laadukkaiden
sosiaalipalvelujen tarjoamiselle;

34. tähdentää, että työntekijöiden 
oikeuksien täysipainoinen 
kunnioittaminen, työehtosopimuksen 
kehittäminen ja sosiaalinen vuoropuhelu, 
vakaat työolot sekä palkkaolot ja jatkuva 
ja laadukas koulutus ovat olennaisen 
tärkeitä tekijöitä laadukkaiden 
sosiaalipalvelujen tarjoamiselle; pitää 
välttämättömänä torjua pimeän ja 
epäsäännöllisen työn ilmiöitä etenkin 
hoitoalalla; korostaa sitä, että 
vapaaehtoisuus on arvokas elementti, 
mutta sen ei pidä korvata 
tarkoituksenmukaista ja välttämätöntä 
ammattimaista työvoimaa, joka on 
koulutettu yleishyödyllisten palvelujen 
alalla;

Or. it

Tarkistus 269
Tadeusz Cymański

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. tähdentää, että ihmisarvoiset, vakaat 
työolot ja laadukas koulutus ovat 
olennaisen tärkeitä laadukkaiden 
sosiaalipalvelujen tarjoamiselle;

34. tähdentää, että ihmisarvoiset, vakaat 
työolot ja laadukas sosiaalityöntekijöiden 
koulutus ovat olennaisen tärkeitä 
laadukkaiden sosiaalipalvelujen 
tarjoamiselle;
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Or. pl

Tarkistus 270
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. tähdentää, että ihmisarvoiset, vakaat 
työolot ja laadukas koulutus ovat 
olennaisen tärkeitä laadukkaiden 
sosiaalipalvelujen tarjoamiselle;

34. tähdentää, että ihmisarvoiset, vakaat ja 
laadukkaat työolot ja kaikenikäisen 
henkilökunnan koulutus ovat olennaisen 
tärkeitä laadukkaiden sosiaalipalvelujen 
tarjoamiselle;

Or. en

Tarkistus 271
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. tähdentää, että ihmisarvoiset, vakaat 
työolot ja laadukas koulutus ovat 
olennaisen tärkeitä laadukkaiden 
sosiaalipalvelujen tarjoamiselle;

34. tähdentää, että ihmisarvoiset, vakaat 
työolot ja laadukas koulutus, käyttäjien 
osallistuminen ja mahdollisuuksien 
tarjoaminen heille ovat olennaisen tärkeitä 
laadukkaiden sosiaalipalvelujen 
tarjoamiselle;

Or. en

Tarkistus 272
Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
34 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. tähdentää, että ihmisarvoiset ja vakaat 
työolot ja laadukas koulutus ovat 
olennaisen tärkeitä laadukkaiden 
sosiaalipalvelujen tarjoamiselle;

34. tähdentää, että ihmisarvoiset, vakaat 
työehdot, jotka takaavat sopimus- tai
vähimmäispalkat ja laadukas koulutus 
ovat olennaisen tärkeitä laadukkaiden 
sosiaalipalvelujen tarjoamiselle;

Or. de

Tarkistus 273
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. tähdentää, että ihmisarvoiset, vakaat 
työolot ja laadukas koulutus ovat 
olennaisen tärkeitä laadukkaiden 
sosiaalipalvelujen tarjoamiselle;

34. tähdentää, että ihmisarvoiset, vakaat 
työolot ja laadukas koulutus ovat 
olennaisen tärkeitä laadukkaiden 
sosiaalipalvelujen tarjoamiselle; korostaa 
myös, että on palkattava korkealuokkaisia 
asiantuntijoita;

Or. en

Tarkistus 274
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. kehottaa jäsenvaltioita 
kannustamaan sosiaali-, terveys- ja 
koulutuspalvelualan työllisyyden luomista 
ja kasvumahdollisuuksia tarjoamalla 
maahanmuuttajille ja EU:n kansalaisille 
ihmisarvoiset työolot ja pääsyn kattaviin 
sosiaaliturvajärjestelmiin;
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Or. en

Tarkistus 275
Tadeusz Cymański

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. tähdentää sosiaalityöntekijöiden 
tarjoamien palveluiden tärkeyttä ja 
painottaa, että heidän on säännöllisesti 
arvioitava tuettavaa ympäristöä

Or. pl

Tarkistus 276
Tadeusz Cymański

Päätöslauselmaesitys
34 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 b. katsoo, että sosiaalityöntekijöiden 
työtehtävissä erityisen tärkeällä sijalla 
pitäisi olla kiinnostuksen lisääminen 
työntekoa, koulutusta, liiketoimintaa 
kohtaan itsenäistymisen ja 
riippumattomuden saavuttamiseksi;

Or. pl

Tarkistus 277
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Päätöslauselmaesitys
35 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. katsoo, että vapaaehtoisen 
sosiaalipalvelujen laatukehyksen 
periaatteita olisi hyödynnettävä 
määriteltäessä pakollisia laatuperusteita 
julkisia hankintoja koskevien 
tarkistettujen sääntöjen soveltamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 278
Thomas Mann

Päätöslauselmaesitys
35 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. katsoo, että vapaaehtoisen 
sosiaalipalvelujen laatukehyksen 
periaatteita olisi hyödynnettävä 
määriteltäessä pakollisia laatuperusteita 
julkisia hankintoja koskevien tarkistettujen 
sääntöjen soveltamiseksi;

35. katsoo, että vapaaehtoisen 
sosiaalipalvelujen laatukehyksen 
periaatteita olisi hyödynnettävä 
määriteltäessä vapaaehtoisia
laatuperusteita julkisia hankintoja 
koskevien tarkistettujen sääntöjen 
soveltamiseksi;

Or. de

Tarkistus 279
Mara Bizzotto

Päätöslauselmaesitys
35 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. katsoo, että vapaaehtoisen 
sosiaalipalvelujen laatukehyksen 
periaatteita olisi hyödynnettävä 
määriteltäessä pakollisia laatuperusteita 
julkisia hankintoja koskevien tarkistettujen 
sääntöjen soveltamiseksi;

35. katsoo, että vapaaehtoisen 
sosiaalipalvelujen laatukehyksen 
periaatteita olisi hyödynnettävä 
määriteltäessä laatuperusteita julkisia 
hankintoja koskevien tarkistettujen 
sääntöjen soveltamiseksi;
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Or. it

Tarkistus 280
Marian Harkin

Päätöslauselmaesitys
35 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. katsoo, että vapaaehtoisen 
sosiaalipalvelujen laatukehyksen 
periaatteita olisi hyödynnettävä
määriteltäessä pakollisia laatuperusteita 
julkisia hankintoja koskevien tarkistettujen 
sääntöjen soveltamiseksi;

35. katsoo, että vapaaehtoisen 
sosiaalipalvelujen laatukehyksen 
periaatteita voisi hyödyntää määriteltäessä 
pakollisia laatuperusteita julkisia 
hankintoja koskevien tarkistettujen 
sääntöjen soveltamiseksi;

Or. en

Tarkistus 281
Thomas Händel

Päätöslauselmaesitys
35 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. katsoo, että vapaaehtoisen
sosiaalipalvelujen laatukehyksen 
periaatteita olisi hyödynnettävä 
määriteltäessä pakollisia laatuperusteita 
julkisia hankintoja koskevien tarkistettujen 
sääntöjen soveltamiseksi;

35. katsoo, että vapaaehtoisen 
sosiaalipalvelujen laatukehyksen 
periaatteita ja paikallisia 
työehtosopimuksia noudattavaa 
palkkausta olisi hyödynnettävä 
määriteltäessä pakollisia laatuperusteita 
julkisia hankintoja koskevien tarkistettujen 
sääntöjen soveltamiseksi; 

Or. de

Tarkistus 282
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Päätöslauselmaesitys
36 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. ehdottaa, että vapaaehtoisesta 
sosiaalipalvelujen laatukehyksestä 
puuttuva viittaus rahoitukseen ja 
palveluntarjoajaan lisätään siihen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 283
Nadja Hirsch

Päätöslauselmaesitys
36 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. ehdottaa, että vapaaehtoisesta 
sosiaalipalvelujen laatukehyksestä 
puuttuva viittaus rahoitukseen ja 
palveluntarjoajaan lisätään siihen;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Päätöslauselmaesitys
36 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. ehdottaa, että vapaaehtoisesta 
sosiaalipalvelujen laatukehyksestä 
puuttuva viittaus rahoitukseen ja 
palveluntarjoajaan lisätään siihen;

36. ehdottaa, että vapaaehtoista 
sosiaalipalvelujen laatukehystä 
parannetaan edelleen;

Or. en
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Tarkistus 285
Karima Delli

Päätöslauselmaesitys
37 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden 
parlamenteille ja hallituksille sekä alueiden 
komitealle.

37. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden 
parlamenteille ja hallituksille sekä alueiden 
komitealle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle.

Or. en


