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Tarkistus 1
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut myötävaikuttavat 
täysimääräisesti Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklassa ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 
ja 14 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
toteuttamiseen varsinkin erittäin 
kilpailukykyisen sosiaalisen 
markkinatalouden kehittämiseen sekä 
unionin sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseen liittyvissä 
asioissa; korostaa tässä yhteydessä olevan 
tärkeää vahvistaa sisämarkkinoiden 
sosiaalista ulottuvuutta ottamalla 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
erityispiirteet paremmin huomioon 
noudattaen pragmaattista lähestymistapaa, 
jossa asetetaan etusijalle kyseisten 
palvelujen saavutettavuus, universaalius, 
laatu sekä tehokkuus;

1. katsoo, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut myötävaikuttavat 
täysimääräisesti Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklassa ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 
ja 14 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
toteuttamiseen varsinkin erittäin 
kilpailukykyisen sosiaalisen 
markkinatalouden kehittämiseen sekä 
unionin taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistämiseen liittyvissä asioissa; korostaa 
tässä yhteydessä olevan tärkeää vahvistaa 
sisämarkkinoiden sosiaalista ulottuvuutta 
ottamalla yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen erityispiirteet paremmin 
huomioon noudattaen pragmaattista 
lähestymistapaa, jossa asetetaan etusijalle 
kyseisten palvelujen saavutettavuus, 
universaalius, yhdenvertaisuus, laatu sekä 
tehokkuus;

Or. pt

Tarkistus 2
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut myötävaikuttavat 
täysimääräisesti Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklassa ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 

1. katsoo, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut myötävaikuttavat 
täysimääräisesti Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklassa ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 
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ja 14 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
toteuttamiseen varsinkin erittäin 
kilpailukykyisen sosiaalisen 
markkinatalouden kehittämiseen sekä 
unionin sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseen liittyvissä 
asioissa; korostaa tässä yhteydessä olevan 
tärkeää vahvistaa sisämarkkinoiden 
sosiaalista ulottuvuutta ottamalla 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
erityispiirteet paremmin huomioon 
noudattaen pragmaattista lähestymistapaa, 
jossa asetetaan etusijalle kyseisten 
palvelujen saavutettavuus, universaalius, 
laatu sekä tehokkuus;

ja 14 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
toteuttamiseen varsinkin erittäin 
kilpailukykyisen sosiaalisen 
markkinatalouden kehittämiseen sekä 
unionin sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseen liittyvissä 
asioissa; korostaa tässä yhteydessä olevan 
tärkeää vahvistaa sisämarkkinoiden 
sosiaalista ulottuvuutta; painottaa
pragmaattista lähestymistapaa, jossa 
asetetaan etusijalle kyseisten palvelujen 
saavutettavuus, universaalius, laatu sekä 
tehokkuus;

Or. en

Tarkistus 3
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut myötävaikuttavat 
täysimääräisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklassa ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9 ja 14 artiklassa 
vahvistettujen periaatteiden toteuttamiseen 
varsinkin erittäin kilpailukykyisen 
sosiaalisen markkinatalouden 
kehittämiseen sekä unionin sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistämiseen liittyvissä asioissa; korostaa 
tässä yhteydessä olevan tärkeää vahvistaa
sisämarkkinoiden sosiaalista ulottuvuutta 
ottamalla yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen erityispiirteet paremmin 
huomioon noudattaen pragmaattista 
lähestymistapaa, jossa asetetaan etusijalle 
kyseisten palvelujen saavutettavuus, 
universaalius, laatu sekä tehokkuus;

1. katsoo, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut myötävaikuttavat 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklassa ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 ja 
14 artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
toteuttamiseen ja erittäin kilpailukykyisen 
sosiaalisen markkinatalouden 
kehittämiseen; korostaa tässä yhteydessä 
olevan tärkeää tunnustaa
sisämarkkinoiden ja yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen sosiaalinen ulottuvuus;
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Or. en

Tarkistus 4
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut myötävaikuttavat 
täysimääräisesti Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklassa ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
9 ja 14 artiklassa vahvistettujen 
periaatteiden toteuttamiseen varsinkin 
erittäin kilpailukykyisen sosiaalisen 
markkinatalouden kehittämiseen sekä 
unionin sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseen liittyvissä 
asioissa; korostaa tässä yhteydessä olevan 
tärkeää vahvistaa sisämarkkinoiden 
sosiaalista ulottuvuutta ottamalla 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
erityispiirteet paremmin huomioon 
noudattaen pragmaattista lähestymistapaa, 
jossa asetetaan etusijalle kyseisten 
palvelujen saavutettavuus, universaalius, 
laatu sekä tehokkuus;

1. katsoo, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut myötävaikuttavat 
täysimääräisesti Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklassa ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
9 ja 14 artiklassa vahvistettujen 
periaatteiden toteuttamiseen varsinkin 
erittäin kilpailukykyisen sosiaalisen 
markkinatalouden kehittämiseen sekä 
unionin sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseen liittyvissä 
asioissa; korostaa tässä yhteydessä olevan 
tärkeää vahvistaa sisämarkkinoiden 
sosiaalista ulottuvuutta ottamalla 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
erityispiirteet paremmin huomioon 
noudattaen pragmaattista lähestymistapaa, 
jossa kyseisten palvelujen 
saavutettavuutta, universaaliutta, laatua 
ja tehokkuutta tarkkaillaan jatkuvasti;

Or. de

Tarkistus 5
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että sosiaalipalvelut on 
suunniteltu vastaamaan ihmisten 
välttämättömiin tarpeisiin, erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
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käyttäjien sekä vammaisten tarpeisiin; 
korostaa koko väestölle varallisuudesta tai 
tuloista riippumatta tarkoitettujen 
palvelujen ennaltaehkäisevää ja 
sosiaalisesti koossapitävää tehtävää; 
katsoo siksi, että palvelujen dynaamisen 
luonne vaatii niiden jättämistä 
sisämarkkinoita koskevien sääntöjen 
ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 6
Louis Grech

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toistaa, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut kehittyvät jatkuvasti 
vastauksena uuteen taloudelliseen, 
sosiaaliseen, institutionaaliseen ja 
tekniseen kehitykseen; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan 
yleishyödyllisten palvelujen 
perusrakenteiden, organisoinnin ja 
rahoittamisen uudenaikaistamista 
sisämarkkinoilla jatkuvasti tapahtuvien 
muutosten ja EU:n kansalaisten 
välttämättömien tarpeiden pohjalta;

Or. en

Tarkistus 7
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
1 a alaotsikko (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että poliittisten ja 
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institutionaalisten toimijoiden, 
kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmien 
osallisuutta on lisättävä edistämällä 
kokonaisvaltaista yleishyödyllisiä 
palveluja koskevaa lähestymistapaa, jossa 
otetaan huomioon EU:n kansalaiset ja 
pk-yritykset, jotka usein unohdetaan 
tämän EU:n sosiaalisen taloudenalan 
yhteydessä;

Or. pt

Tarkistus 8
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että kun otetaan huomioon 
palvelujen merkitys Euroopassa varsinkin 
talouskriisin aikoina, Euroopan unionin 
olisi pyrittävä nostamaan niiden arvostusta; 
kehottaa komissiota pohtimaan sellaisen 
eurooppalaisen sosiaalipalvelujen 
seurantakeskuksen perustamista, joka 
keräisi jäsenvaltioista eri lähteistä peräisin 
olevia ja edistäisi eurooppalaisten, 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
hyvien käytäntöjen arvostusta; kehottaa 
komissiota myös saattamaan 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevia 
kysymyksiä ja vastauksia sisältävän 
internetsivuston ajan tasalle ja tarjoamaan 
sen yleisön käyttöön kaikilla Euroopan 
unionin virallisilla kielillä;

2. katsoo, että kun otetaan huomioon 
palvelujen merkitys Euroopassa varsinkin 
talouskriisin aikoina, Euroopan unionin 
olisi pyrittävä nostamaan niiden arvostusta; 
kehottaa komissiota pohtimaan sellaisen 
eurooppalaisen sosiaalipalvelujen 
seurantakeskuksen perustamista, joka 
keräisi jäsenvaltioista eri lähteistä peräisin 
olevia ja edistäisi eurooppalaisten,
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
hyvien käytäntöjen arvostusta; kehottaa 
komissiota myös saattamaan 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevia 
kysymyksiä ja vastauksia sisältävän 
internetsivuston ajan tasalle ja laatimaan 
lisäksi julkisia palveluja organisoiville 
viranomaisille ja toimijoille paremmin 
soveltuvan menetelmän, joka olisi 
ymmärrettävä, sellaisenaan sovellettava ja 
saatavissa kaikilla Euroopan unionin 
virallisilla kielillä;

Or. fr
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Tarkistus 9
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että kun otetaan huomioon 
palvelujen merkitys Euroopassa varsinkin 
talouskriisin aikoina, Euroopan unionin 
olisi pyrittävä nostamaan niiden arvostusta; 
kehottaa komissiota pohtimaan sellaisen 
eurooppalaisen sosiaalipalvelujen 
seurantakeskuksen perustamista, joka 
keräisi jäsenvaltioista eri lähteistä peräisin 
olevia tietoja ja edistäisi eurooppalaisten, 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
hyvien käytäntöjen arvostusta; kehottaa 
komissiota myös saattamaan 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevia 
kysymyksiä ja vastauksia sisältävän 
internetsivuston ajan tasalle ja tarjoamaan 
sen yleisön käyttöön kaikilla Euroopan 
unionin virallisilla kielillä;

2. katsoo, että kun otetaan huomioon 
palvelujen merkitys Euroopassa varsinkin 
talouskriisin aikoina, Euroopan unionin 
olisi pyrittävä nostamaan niiden arvostusta; 
kehottaa komissiota kehittämään edelleen
sellaisen eurooppalaisen sosiaalipalvelujen 
seurantakeskuksen perustamista, joka 
keräisi jäsenvaltioista eri lähteistä peräisin 
olevia tietoja ja edistäisi eurooppalaisten, 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
hyvien käytäntöjen arvostusta; kehottaa 
komissiota myös saattamaan 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevia 
kysymyksiä ja vastauksia sisältävän 
internetsivuston ajan tasalle ja tarjoamaan 
sen yleisön käyttöön kaikilla Euroopan 
unionin virallisilla kielillä; pyytää 
komissiota kehittämään yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja tarjoavia julkisen ja 
yksityisen sektorin yrityksiä varten yleisen 
ja vapaaehtoisen eurooppalaisen 
laatukehyksen reilun kilpailun ja 
paremman laadun varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 10
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että kun otetaan huomioon 
palvelujen merkitys Euroopassa varsinkin 
talouskriisin aikoina, Euroopan unionin 
olisi pyrittävä nostamaan niiden 

2. katsoo, että kun otetaan huomioon 
palvelujen merkitys Euroopassa varsinkin 
talouskriisin aikoina, Euroopan unionin 
olisi tunnustettava niiden painoarvo; 
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arvostusta; kehottaa komissiota pohtimaan 
sellaisen eurooppalaisen 
sosiaalipalvelujen seurantakeskuksen 
perustamista, joka keräisi jäsenvaltioista 
eri lähteistä peräisin olevia tietoja ja 
edistäisi eurooppalaisten, kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten hyvien 
käytäntöjen arvostusta; kehottaa komissiota 
myös saattamaan yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja koskevia kysymyksiä ja 
vastauksia sisältävän internetsivuston ajan 
tasalle ja tarjoamaan sen yleisön käyttöön 
kaikilla Euroopan unionin virallisilla 
kielillä;

kehottaa komissiota keräämään
jäsenvaltioista eri lähteistä peräisin olevia 
tietoja ja edistämään eurooppalaisten, 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
hyvien käytäntöjen arvostusta; kehottaa 
komissiota myös saattamaan 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevia 
kysymyksiä ja vastauksia sisältävän 
internetsivuston ajan tasalle ja tarjoamaan 
sen yleisön käyttöön kaikilla Euroopan 
unionin virallisilla kielillä;

Or. en

Tarkistus 11
Toine Manders

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että kun otetaan huomioon 
palvelujen merkitys Euroopassa varsinkin 
talouskriisin aikoina, Euroopan unionin 
olisi pyrittävä nostamaan niiden arvostusta; 
kehottaa komissiota pohtimaan sellaisen 
eurooppalaisen sosiaalipalvelujen 
seurantakeskuksen perustamista, joka 
keräisi jäsenvaltioista eri lähteistä peräisin 
olevia tietoja ja edistäisi eurooppalaisten, 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
hyvien käytäntöjen arvostusta; kehottaa 
komissiota myös saattamaan 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevia 
kysymyksiä ja vastauksia sisältävän 
internetsivuston ajan tasalle ja tarjoamaan 
sen yleisön käyttöön kaikilla Euroopan 
unionin virallisilla kielillä;

2. katsoo, että kun otetaan huomioon 
palvelujen merkitys Euroopassa varsinkin 
talouskriisin aikoina, Euroopan unionin 
olisi pyrittävä nostamaan niiden arvostusta; 
kehottaa komissiota pohtimaan, olisiko
sellaisen eurooppalaisen sosiaalipalvelujen 
seurantakeskuksen perustaminen, joka 
keräisi jäsenvaltioista eri lähteistä peräisin 
olevia tietoja, sopiva väline, ja edistämään
eurooppalaisten, kansallisten, alueellisten 
ja paikallisten hyvien käytäntöjen 
arvostusta; kehottaa komissiota myös 
saattamaan yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja koskevia kysymyksiä ja
vastauksia sisältävän internetsivuston ajan 
tasalle ja tarjoamaan sen yleisön käyttöön 
kaikilla Euroopan unionin virallisilla 
kielillä; korostaa yleisesti, että paremman 
käsityksen luomiseksi EU:n toimielinten 
toiminnasta ja niiden toiminnan 
ymmärtämiseksi paremmin EU:n 
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kansalaisilla pitäisi olla mahdollisuus 
saada kaikenlaiset verkossa olevat tiedot 
käännettyä asianmukaisesti helposti 
saatavilla olevien ja helppokäyttöisten 
online-käännöskoneiden avulla, jotta he 
voivat lukea haluamansa tiedot 
äidinkielellään;

Or. en

Tarkistus 12
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että kun otetaan huomioon 
palvelujen merkitys Euroopassa varsinkin 
talouskriisin aikoina, Euroopan unionin 
olisi pyrittävä nostamaan niiden arvostusta; 
kehottaa komissiota pohtimaan sellaisen 
eurooppalaisen sosiaalipalvelujen 
seurantakeskuksen perustamista, joka 
keräisi jäsenvaltioista eri lähteistä peräisin 
olevia tietoja ja edistäisi eurooppalaisten, 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
hyvien käytäntöjen arvostusta; kehottaa 
komissiota myös saattamaan 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevia 
kysymyksiä ja vastauksia sisältävän 
internetsivuston ajan tasalle ja tarjoamaan 
sen yleisön käyttöön kaikilla Euroopan 
unionin virallisilla kielillä;

2. katsoo, että kun otetaan huomioon 
palvelujen merkitys Euroopassa varsinkin 
talouskriisin aikoina, Euroopan unionin 
olisi pyrittävä nostamaan niiden arvostusta; 
kehottaa komissiota pohtimaan sellaisen 
eurooppalaisen sosiaalipalvelujen 
seurantakeskuksen perustamista, joka 
keräisi jäsenvaltioista eri lähteistä peräisin 
olevia tietoja ja edistäisi eurooppalaisten, 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
hyvien käytäntöjen arvostusta, sekä 
laatimaan sille kustannusarvion; kehottaa 
komissiota myös saattamaan 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevia 
kysymyksiä ja vastauksia sisältävän 
internetsivuston ajan tasalle ja tarjoamaan 
sen yleisön käyttöön kaikilla Euroopan 
unionin virallisilla kielillä;

Or. de

Tarkistus 13
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa tarvetta ottaa käyttöön 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatua 
koskevien yhteisten käsitteiden 
selkiyttämiseksi sosiaalisen suojelun 
komitean vuonna 2010 hyväksymä 
vapaaehtoinen eurooppalainen 
sosiaalipalvelujen laatukehys; toivoo, että 
määritetään yhteisiä koordinointivälineitä 
vapaaehtoisen laatukehyksen käytön 
optimoimiseksi ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtamiseksi, jolloin saadaan aikaan 
vertailukelpoisia laatuindikaattoreita;

Or. fr

Tarkistus 14
Louis Grech

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota jatkamaan 
ponnistelujaan yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen erityispiirteiden 
tunnistamiseksi ja kehittämään yhteisen 
hyväksytyn määritelmän yleishyödyllisille 
palveluille kunnioittaen täysimääräisesti 
jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja ottaen 
huomioon erikoislaatuiset ja yksilölliset 
tavat, joilla näitä palveluja räätälöidään 
eri puolilla Eurooppaa;

Or. en

Tarkistus 15
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tärkeydestä Euroopan 
unionin kokonaistyöllisyyden sekä 
jäsenvaltioiden julkisen talouden kannalta; 
katsoo, että talous ja budjettikriisin aikoina 
on tarpeen omaksua tasapainoinen 
lähestymistapa, joka perustuu 
sosiaalipalvelujen laadun säilyttämiseen ja 
niiden tehokkuuden parantamiseen; katsoo 
näin ollen, että julkisia hankintoja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
yhteydessä koskevien sääntöjen 
laadinnassa on pohdittava erityisesti uusia 
hallinnointitapoja, kuten IN-HOUSEa ja 
kilpailutettavien tarjousten valinnassa 
käytettävien laatukriteerien vahvistamista;

3. muistuttaa yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tärkeydestä Euroopan 
unionin kokonaistyöllisyyden sekä 
jäsenvaltioiden julkisen talouden kannalta; 
katsoo, että talous ja budjettikriisin aikoina 
on tarpeen omaksua tasapainoinen 
lähestymistapa, joka perustuu 
sosiaalipalvelujen laadun säilyttämiseen ja 
niiden tehokkuuden parantamiseen; katsoo 
näin ollen, että julkisia hankintoja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
yhteydessä koskevien sääntöjen 
laadinnassa on pohdittava erityisesti uusia 
hallinnointitapoja, kuten IN-HOUSEa ja 
kilpailutettavien tarjousten valinnassa 
käytettävien laatukriteerien vahvistamista, 
ja taattava pk-yrityksille yhtäläiset 
osallistumismahdollisuudet;

Or. pt

Tarkistus 16
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tärkeydestä Euroopan 
unionin kokonaistyöllisyyden sekä 
jäsenvaltioiden julkisen talouden kannalta; 
katsoo, että talous- ja budjettikriisin 
aikoina on tarpeen omaksua tasapainoinen 
lähestymistapa, joka perustuu 
sosiaalipalvelujen laadun säilyttämiseen ja 
niiden tehokkuuden parantamiseen; katsoo 
näin ollen, että julkisia hankintoja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
yhteydessä koskevien sääntöjen 
laadinnassa on pohdittava erityisesti uusia
hallinnointitapoja, kuten IN-HOUSEa ja

3. muistuttaa yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tärkeydestä Euroopan 
unionin kokonaistyöllisyyden sekä 
jäsenvaltioiden julkisen talouden kannalta; 
katsoo, että talous- ja budjettikriisin 
aikoina on tarpeen omaksua tasapainoinen 
lähestymistapa, joka perustuu 
sosiaalipalvelujen jatkuvuuden ja laadun 
säilyttämiseen ja niiden tehokkuuden 
parantamiseen; katsoo näin ollen, että 
käsitteiden selkiyttämisessä etenkin 
toimeksiantajan käsitteen osalta sekä
julkisia hankintoja yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen yhteydessä koskevien 
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kilpailutettavien tarjousten valinnassa 
käytettävien laatukriteerien vahvistamista;

sääntöjen laadinnassa on pohdittava 
erityisesti hallinnointitapoja, kuten IN-
HOUSEa, kuntien välistä yhteistyötä tai 
kaikkia muita julkisen sektorin 
kumppanuusmuotoja tai kilpailutettavien 
tarjousten valinnassa käytettävien 
laatukriteerien vahvistamista; toivoo, että 
edistetään etenkin sosiaalisten, 
ekologisten ja reiluun kauppaan liittyvien 
laatukriteerien sisällyttämistä 
tarjouspyyntöihin; pyytää, että otetaan 
huomioon ja säilytetään yleishyödyllisiä 
palveluja tarjoavien yhteisöjen 
erityisluonne; kehottaa edistämään ja 
tukemaan enemmän osuus- ja 
yhteisötalouden yritysten tarjoamia 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja;

Or. fr

Tarkistus 17
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tärkeydestä Euroopan 
unionin kokonaistyöllisyyden sekä 
jäsenvaltioiden julkisen talouden kannalta; 
katsoo, että talous- ja budjettikriisin 
aikoina on tarpeen omaksua tasapainoinen 
lähestymistapa, joka perustuu 
sosiaalipalvelujen laadun säilyttämiseen ja 
niiden tehokkuuden parantamiseen; katsoo 
näin ollen, että julkisia hankintoja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
yhteydessä koskevien sääntöjen 
laadinnassa on pohdittava erityisesti 
uusia hallinnointitapoja, kuten IN-
HOUSEa ja kilpailutettavien tarjousten 
valinnassa käytettävien laatukriteerien 
vahvistamista;

3. muistuttaa yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tärkeydestä Euroopan 
unionin kokonaistyöllisyyden sekä 
jäsenvaltioiden julkisen talouden kannalta; 
katsoo, että talous- ja budjettikriisin 
aikoina on tarpeen omaksua tasapainoinen 
lähestymistapa, joka perustuu 
sosiaalipalvelujen laadun säilyttämiseen ja 
niiden tehokkuuden parantamiseen; katsoo 
näin ollen, että tarvitaan julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
väliseen suhteeseen keskittyvää 
keskustelua;
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Or. en

Tarkistus 18
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tärkeydestä Euroopan 
unionin kokonaistyöllisyyden sekä 
jäsenvaltioiden julkisen talouden kannalta; 
katsoo, että talous- ja budjettikriisin 
aikoina on tarpeen omaksua tasapainoinen 
lähestymistapa, joka perustuu 
sosiaalipalvelujen laadun säilyttämiseen 
ja niiden tehokkuuden parantamiseen; 
katsoo näin ollen, että julkisia hankintoja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
yhteydessä koskevien sääntöjen 
laadinnassa on pohdittava erityisesti 
uusia hallinnointitapoja, kuten IN-
HOUSEa ja kilpailutettavien tarjousten 
valinnassa käytettävien laatukriteerien 
vahvistamista;

3. muistuttaa yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tärkeydestä Euroopan 
unionin kokonaistyöllisyyden sekä 
jäsenvaltioiden julkisen talouden kannalta; 
katsoo, että talous- ja budjettikriisin 
aikoina on tarpeen omaksua tasapainoinen 
lähestymistapa ja että julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä on selvennettävä
erityisesti uusien hallinnointitapojen, 
kuten IN-HOUSEn ja kilpailutettavien 
tarjousten valinnassa käytettävien 
laatukriteerien vahvistamisen osalta;

Or. en

Tarkistus 19
Louis Grech

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että sosiaalipalvelujen on 
oltava korkealaatuisia, jotta Euroopan 
unionin perustavoitteet saavutettaisiin; 
kehottaa siksi komissiota kehittämään 
puitteet, jotka toimisivat 
sosiaalipalvelujen korkeita laatunormeja, 
saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta 
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koskevina vähimmäissuuntaviivoina 
kaikkien EU:n kansalaisten eduksi;

Or. en

Tarkistus 20
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
3 a alaotsikko (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

kiinnittää huomion palveluntarjoajien 
välistä kilpailua säänteleviin määräyksiin; 
korostaa, että on tärkeää ottaa kyseiset 
määräykset huomioon sovellettaessa 
kilpailusääntöjä yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja tarjoaviin julkisen ja 
yksityisen sektorin yrityksiin; pitää 
valitettavana, että yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja ei ole sisällytetty 
palveludirektiivin soveltamisalaan;

Or. en

Tarkistus 21
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta selvittää 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät; 
pitää myönteisinä valtiontukia, julkisia 
hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien 
sääntöjen soveltamiseen yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin liittyvän, komission 
julkaiseman oppaan ajantasaistamista; 
panee merkille Montin raporttiin sisältyvät 
ehdotukset ja erityisesti ne, jotka koskevat 

4. korostaa tarvetta selvittää 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät; 
pitää myönteisinä valtiontukia, julkisia 
hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien 
sääntöjen soveltamiseen yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin liittyvän, komission 
julkaiseman oppaan ajantasaistamista, 
mutta muistuttaa, että se ei riitä, sillä 
säännöt tuottavat hankaluuksia monille 
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Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 14 artiklan käyttämistä 
alakohtaiselta pohjalta; katsoo olevan 
tarpeen noudattaa pragmaattista 
lähestymistapaa, jonka avulla voidaan 
tunnistaa todelliset ongelmat ja löytää 
niihin sopivat ratkaisut; kehottaa 
komissiota tekemään yhteistyössä 
parlamentin ja neuvoston kanssa 
syväluotaavan tutkimuksen 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen jonkin 
pilottialan toiminnasta; katsoo, että 
kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi 
ikääntyville tarjottavat palvelut, joilla on 
tulevaisuudessa väistämättä erittäin tärkeä 
rooli;

toimijoille; kehottaa komissiota 
yksinkertaistamaan sääntöjä; panee 
merkille Montin raporttiin sisältyvät 
ehdotukset ja erityisesti ne, jotka koskevat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 14 artiklan ja pöytäkirjan 
N:o 26 soveltamista; kehottaa komissiota 
ehdottamaan pikaisesti selkeää 
lainsäädäntöä, joka määrittäisi 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut
taloudellisten näkökohtien sijaan 
perusoikeuksien pohjalta ja vahvistaisi 
toissijaisuusperiaatteita ja paikallista 
itsehallintoa; pyytää laajentamaan 
kynnysarvoista riippumattomia 
valtiontukia koskevasta 
ilmoitusvelvollisuudesta vapautettujen 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alaa 
ottaen mallia sairaalasektorista ja 
sosiaalisesta asuntotuotannosta; korostaa 
sidosryhmien kanssa pitkään aiheesta 
käytyä vuoropuhelua ja kehottaa 
komissiota ryhtymään toimiin; pyytää, 
että julkisia hankintoja koskevien 
direktiivien tarkistamisen yhteydessä 
selkiytetään, mitä säännöksiä ei sovelleta
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin ja 
"rajat ylittävän edun" käsitettä, kun 
otetaan huomioon, että yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut tuotetaan usein 
paikallisesti; kehottaa komissiota 
tekemään yhteistyössä parlamentin ja 
neuvoston kanssa syväluotaavan 
tutkimuksen yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen jonkin pilottialan 
toiminnasta; katsoo, että kyseeseen voisivat 
tulla esimerkiksi ikääntyville tarjottavat 
palvelut, joilla on tulevaisuudessa 
väistämättä erittäin tärkeä rooli;

Or. fr
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Tarkistus 22
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta selvittää 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät; 
pitää myönteisenä valtiontukia, julkisia 
hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien 
sääntöjen soveltamiseen yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin liittyvän, komission 
julkaiseman oppaan ajantasaistamista;
panee merkille Montin raporttiin sisältyvät 
ehdotukset ja erityisesti ne, jotka koskevat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 14 artiklan käyttämistä 
alakohtaiselta pohjalta; katsoo olevan 
tarpeen noudattaa pragmaattista 
lähestymistapaa, jonka avulla voidaan 
tunnistaa todelliset ongelmat ja löytää 
niihin sopivat ratkaisut; kehottaa 
komissiota tekemään yhteistyössä 
parlamentin ja neuvoston kanssa 
syväluotaavan tutkimuksen 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen jonkin 
pilottialan toiminnasta; katsoo, että 
kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi 
ikääntyville tarjottavat palvelut, joilla on 
tulevaisuudessa väistämättä erittäin tärkeä 
rooli;

4. korostaa tarvetta selvittää 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät; 
panee merkille Montin raporttiin sisältyvät 
ehdotukset ja erityisesti ne, jotka koskevat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 14 artiklan käyttämistä 
alakohtaiselta pohjalta; katsoo olevan 
tarpeen noudattaa pragmaattista 
lähestymistapaa, jonka avulla voidaan 
tunnistaa todelliset ongelmat ja löytää 
niihin sopivat ratkaisut; kehottaa 
komissiota tekemään yhteistyössä 
parlamentin ja neuvoston kanssa 
syväluotaavan tutkimuksen 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen jonkin 
pilottialan toiminnasta; katsoo, että 
kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi 
ikääntyville tarjottavat palvelut, joilla on 
tulevaisuudessa väistämättä erittäin tärkeä 
rooli; toteaa, että EU:ssa tapahtuu 
huomattavia väestörakenteen muutoksia 
lähitulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 23
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta selvittää 4. korostaa tarvetta selvittää 
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yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät; 
pitää myönteisenä valtiontukia, julkisia 
hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien 
sääntöjen soveltamiseen yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin liittyvän, komission 
julkaiseman oppaan ajantasaistamista; 
panee merkille Montin raporttiin 
sisältyvät ehdotukset ja erityisesti ne, jotka 
koskevat Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 14 artiklan 
käyttämistä alakohtaiselta pohjalta;
katsoo olevan tarpeen noudattaa 
pragmaattista lähestymistapaa, jonka avulla 
voidaan tunnistaa todelliset ongelmat ja 
löytää niihin sopivat ratkaisut; kehottaa 
komissiota tekemään yhteistyössä 
parlamentin ja neuvoston kanssa 
syväluotaavan tutkimuksen 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen jonkin 
pilottialan toiminnasta; katsoo, että 
kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi 
ikääntyville tarjottavat palvelut, joilla on 
tulevaisuudessa väistämättä erittäin tärkeä 
rooli;

yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät; 
katsoo olevan tarpeen noudattaa 
pragmaattista lähestymistapaa, jonka avulla 
voidaan tunnistaa todelliset ongelmat ja 
löytää niihin sopivat ratkaisut; kehottaa 
komissiota tekemään yhteistyössä 
parlamentin ja neuvoston kanssa 
syväluotaavan tutkimuksen 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen jonkin 
pilottialan toiminnasta; katsoo, että 
kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi 
ikääntyville tarjottavat palvelut, joilla on 
tulevaisuudessa väistämättä erittäin tärkeä 
rooli;

Or. en

Tarkistus 24
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta selvittää 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät; 
pitää myönteisenä valtiontukia, julkisia 
hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien 
sääntöjen soveltamiseen yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin liittyvän, komission 
julkaiseman oppaan ajantasaistamista; 
panee merkille Montin raporttiin sisältyvät 
ehdotukset ja erityisesti ne, jotka koskevat 

4. korostaa tarvetta selvittää 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
liittyvän oikeudellisen tilanteen; pitää 
myönteisenä valtiontukia, julkisia 
hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien 
sääntöjen soveltamiseen yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin liittyvän, komission 
julkaiseman oppaan ajantasaistamista; 
panee merkille Montin raporttiin sisältyvät 
ehdotukset ja erityisesti ne, jotka koskevat 
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Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 14 artiklan käyttämistä 
alakohtaiselta pohjalta; katsoo olevan 
tarpeen noudattaa pragmaattista 
lähestymistapaa, jonka avulla voidaan 
tunnistaa todelliset ongelmat ja löytää 
niihin sopivat ratkaisut; kehottaa 
komissiota tekemään yhteistyössä 
parlamentin ja neuvoston kanssa 
syväluotaavan tutkimuksen 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen jonkin 
pilottialan toiminnasta; katsoo, että 
kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi 
ikääntyville tarjottavat palvelut, joilla on 
tulevaisuudessa väistämättä erittäin tärkeä 
rooli;

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 14 artiklan käyttämistä 
alakohtaiselta pohjalta; katsoo olevan 
tarpeen noudattaa pragmaattista 
lähestymistapaa, jonka avulla voidaan 
tunnistaa todelliset ongelmat ja löytää 
niihin sopivat ratkaisut; kehottaa 
komissiota tekemään yhteistyössä 
parlamentin ja neuvoston kanssa 
syväluotaavan tutkimuksen 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen jonkin 
alan toiminnasta; katsoo, että kyseeseen 
voisivat tulla esimerkiksi ikääntyville 
tarjottavat palvelut, joilla on 
tulevaisuudessa väistämättä erittäin tärkeä 
rooli;

Or. en

Tarkistus 25
Toine Manders

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta selvittää 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät; 
pitää myönteisenä valtiontukia, julkisia 
hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien 
sääntöjen soveltamiseen yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin liittyvän, komission 
julkaiseman oppaan ajantasaistamista; 
panee merkille Montin raporttiin sisältyvät 
ehdotukset ja erityisesti ne, jotka koskevat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 14 artiklan käyttämistä 
alakohtaiselta pohjalta; katsoo olevan 
tarpeen noudattaa pragmaattista 
lähestymistapaa, jonka avulla voidaan 
tunnistaa todelliset ongelmat ja löytää 
niihin sopivat ratkaisut; kehottaa 
komissiota tekemään yhteistyössä 
parlamentin ja neuvoston kanssa 

4. korostaa tarvetta selvittää 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät; 
pitää myönteisenä valtiontukia, julkisia 
hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien 
sääntöjen soveltamiseen yleishyödyllisiin 
sosiaalipalveluihin liittyvän, komission 
julkaiseman oppaan ajantasaistamista; 
panee merkille Montin raporttiin sisältyvät 
ehdotukset ja erityisesti ne, jotka koskevat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 14 artiklan käyttämistä 
alakohtaiselta pohjalta, ja ne, joissa 
kehotetaan lisäämään asetusten käyttöä 
direktiivien sijasta; katsoo olevan tarpeen 
noudattaa pragmaattista lähestymistapaa, 
jonka avulla voidaan tunnistaa todelliset 
ongelmat ja löytää niihin sopivat ratkaisut; 
kehottaa komissiota tekemään yhteistyössä 
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syväluotaavan tutkimuksen 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen jonkin 
pilottialan toiminnasta; katsoo, että 
kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi 
ikääntyville tarjottavat palvelut, joilla on 
tulevaisuudessa väistämättä erittäin tärkeä 
rooli;

parlamentin ja neuvoston kanssa 
syväluotaavan tutkimuksen 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen jonkin 
pilottialan toiminnasta; katsoo, että 
kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi 
ikääntyville tarjottavat palvelut, joilla on 
tulevaisuudessa väistämättä erittäin tärkeä 
rooli;

Or. en

Tarkistus 26
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää tarpeellisena sellaisen 
lainsäädäntöpaketin laatimista, joka 
sisältää Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 14 artiklan mukaisen 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja 
koskevan sääntelykehyksen, jossa 
määritellään yleishyödylliset palvelut ja 
rajoitetaan markkinasääntöjen 
vaikutusta; katsoo, että näissä säädöksissä 
on erotettava selvästi toisistaan 
taloudelliset ja muut kuin taloudelliset 
yleishyödylliset palvelut ja 
samanaikaisesti lujitettava ja 
selvennettävä näiden palvelujen 
toimintaan liittyviä yleisiä periaatteita ja 
yhteisiä edellytyksiä;

Or. pt

Tarkistus 27
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, 
että yleishyödyllisiä peruspalveluja 
tarjoavat julkisen ja yksityisen sektorin 
yritykset noudattavat laatuvaatimuksia; 
kehottaa komissiota keräämään tietoja 
kansallisista laatuvaatimuksista 
jäsenvaltioiden hyviä käytäntöjä 
koskevien tietojen lisäksi;

Or. en

Tarkistus 28
Louis Grech

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on analysoitava 
perusteellisemmin suhdetta, joka vallitsee 
verrattaessa yhteisön oikeuden 
soveltamista sisämarkkinoiden, kilpailun, 
valtiontukien ja julkisten hankintojen 
alalla yhteisön oikeuden soveltamiseen 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen alalla, 
ottaen huomioon Euroopan unionin 
sosiaaliset tavoitteet; katsoo, että julkisia 
hankintoja ja valtiontukia koskevia 
sääntöjä on uudistettava sellaisten 
sosiaalisten laatuperusteiden 
käyttöönottamiseksi, jotka eivät heikennä 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin 
oikeutettuja sosiaalisia ja taloudellisia 
tavoitteita;

Or. en
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Tarkistus 29
Louis Grech

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. suhtautuu myönteisesti komission 
aloitteeseen lisätä avoimuutta ja 
tietoisuutta valtiontukien, julkisten 
hankintojen, julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien sekä 
käyttöoikeussopimusten alalla 
kehittämällä viestintävälineitä 
sosiaalipalvelujen alalla; ottaa kuitenkin 
huomioon, että useita kysymyksiä on vielä 
ratkaisematta ja että sääntöjä on 
mukautettava paikallisten viranomaisten 
ja pienten palveluntarjoajien tarpeiden 
mukaisesti; katsoo, että komission pitäisi 
siksi myös jatkossa tarjota selkeä 
oikeusperusta ja tietoa EU:n määräysten 
soveltamisesta, jotta yleishyödylliset 
palvelut kykenisivät toteuttamaan 
tehtävänsä ja myötävaikuttamaan EU:n 
kansalaisten elämänlaadun 
kohentamiseen;

Or. en

Tarkistus 30
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa lopuksi, että Euroopassa on 
olemassa erilaisia julkisten palvelujen 
malleja ja että näin ollen 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisen olisi 
oltava myös eurooppalaisen, kansallisen ja 
paikallisen tason välisen siteen 
selvittämiseen tähtäävien pohdintojen 

5. muistuttaa lopuksi, että Euroopassa on 
olemassa erilaisia julkisten palvelujen 
malleja ja että näin ollen 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisen olisi 
oltava myös eurooppalaisen, kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason välisen 
siteen selvittämiseen tähtäävien 
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ohjenuorana. pohdintojen ohjenuorana.

Or. pt

Tarkistus 31
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa lopuksi, että Euroopassa on 
olemassa erilaisia julkisten palvelujen 
malleja ja että näin ollen 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisen olisi 
oltava myös eurooppalaisen, kansallisen ja 
paikallisen tason välisen siteen 
selvittämiseen tähtäävien pohdintojen 
ohjenuorana.

5. muistuttaa lopuksi, että Euroopassa on 
olemassa erilaisia julkisten palvelujen 
malleja ja että näin ollen 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisen olisi 
oltava myös eurooppalaisen, kansallisen ja 
paikallisen tason välisen siteen 
selvittämiseen tähtäävien pohdintojen 
ohjenuorana siten, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen pitäisi jäädä 
kansallisten viranomaisten toimivallan 
alaisuuteen ja säilyttää yleinen 
luonteensa.

Or. en

Tarkistus 32
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa lopuksi, että Euroopassa on 
olemassa erilaisia julkisten palvelujen 
malleja ja että näin ollen
toissijaisuusperiaatteen noudattamisen olisi 
oltava myös eurooppalaisen, kansallisen 
ja paikallisen tason välisen siteen 
selvittämiseen tähtäävien pohdintojen 
ohjenuorana.

5. muistuttaa lopuksi, että Euroopassa on 
olemassa erilaisia julkisten palvelujen 
malleja ja että toissijaisuusperiaatteen 
noudattamisen olisi oltava keskeisessä 
asemassa sosiaalipalveluja koskevissa 
jatkopohdinnoissa.
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Or. en

Tarkistus 33
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tarjoajien ja 
sidosryhmien välisen yhteistyön 
vahvistamisen ja käyttäjien entistä 
tiiviimmän osallistumisen merkitystä 
odotusten määrittelemiseksi tarkemmin ja 
laadun parantamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 34
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. muistuttaa, että suuri osa 
sosiaalipalveluista jätettiin 
sisämarkkinapalveluista annetun 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle; 
toivoo, että komissio laatii pikaisesti 
arvion siitä, kuinka sosiaalipalvelujen 
poissulkemista koskevat säännökset on 
saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä 
kiinnittämällä erityistä huomiota siihen, 
kuinka jäsenvaltiot ovat tulkinneet 
käsitteet "hyväntekeväisyysjärjestöt", 
"avun tarpeessa olevat henkilöt" ja 
"valtion erityisesti valtuuttamat 
palveluntarjoajat";

Or. fr
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