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Tarkistus 1
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut syntyivät siitä, että 
valtion oli vastattava hyödykkeiden ja 
palvelujen puuttumiseen elintärkeillä 
aloilla takaamalla sellaisten 
välttämättömien ja laadukkaiden palvelujen 
saatavuus, joita ei muutoin ollut saatavilla;
toteaa, että yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen myöhempi kehitys 
on johtunut siitä, etteivät markkinat ole 
kyenneet tuottamaan riittävästi julkisia 
hyödykkeitä ja palveluita;

1. muistuttaa, että yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut syntyivät siitä, että 
valtion oli vastattava hyödykkeiden ja 
palvelujen puuttumiseen elintärkeillä 
aloilla takaamalla sellaisten 
välttämättömien ja laadukkaiden palvelujen 
saatavuus, joita ei muutoin ollut saatavilla;

Or. en

Tarkistus 2
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut syntyivät siitä, että 
valtion oli vastattava hyödykkeiden ja 
palvelujen puuttumiseen elintärkeillä 
aloilla takaamalla sellaisten 
välttämättömien ja laadukkaiden palvelujen 
saatavuus, joita ei muutoin ollut saatavilla;
toteaa, että yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen myöhempi kehitys on 
johtunut siitä, etteivät markkinat ole 
kyenneet tuottamaan riittävästi julkisia 
hyödykkeitä ja palveluita;

1. muistuttaa, että yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut syntyivät siitä, että 
valtion oli vastattava hyödykkeiden ja 
palvelujen puuttumiseen elintärkeillä 
aloilla takaamalla sellaisten 
välttämättömien ja laadukkaiden palvelujen 
saatavuus, joita ei muutoin ollut saatavilla;
katsoo, että yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen tulee noudattaa 
seuraavia periaatteita: tasapuolisuus, 
yleispätevyys, kohtuuhintaisuus ja 
saatavuus, luotettavuus ja jatkuvuus, 
laadukkuus ja tehokkuus, käyttäjien 
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oikeuksien takaaminen, taloudellinen 
kannattavuus ja sosiaalinen hyödyllisyys; 
kiinnittää huomiota siihen, että yleistä 
taloudellista etua koskevien palvelujen
myöhempi kehitys on johtunut siitä, 
etteivät markkinat ole kyenneet tuottamaan 
riittävästi julkisia hyödykkeitä ja 
palveluita; on sitä mieltä, ettei 
jäsenvaltioiden ja paikallisviranomaisten 
pidä rajoittaa yleishyödyllisiä 
palveluitaan, vaan kehittää niitä ja 
erityisesti niiden rahoitusta;

Or. lt

Tarkistus 3
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että yleistä taloudellista etua
koskevat palvelut syntyivät siitä, että 
valtion oli vastattava hyödykkeiden ja 
palvelujen puuttumiseen elintärkeillä 
aloilla takaamalla sellaisten 
välttämättömien ja laadukkaiden 
palvelujen saatavuus, joita ei muutoin 
ollut saatavilla; toteaa, että yleistä 
taloudellista etua koskevien palvelujen
myöhempi kehitys on johtunut siitä, 
etteivät markkinat ole kyenneet 
tuottamaan riittävästi julkisia hyödykkeitä 
ja palveluita;

1. panee kiinnostuneena merkille 
komission tiedonannon yleistä 
taloudellista etua koskeviin palveluihin 
liittyvien valtiontukisääntöjen 
uudistuksesta; ottaa huomioon yleistä 
taloudellista etua koskevien palvelujen
merkityksen EU:n yhteisille arvoille sekä 
niiden roolin sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäjinä unionin 
alueella; tässä yhteydessä korostaa, että 
on tärkeää taata palvelujen laadukkuus;
muistuttaa, että SEUT-sopimuksen 106 
artiklan 2 kohdan mukaan yleistä 
taloudellista etua koskeviin palveluihin 
sovelletaan sopimuksen valtiontukia 
koskevia määräyksiä ainoastaan siltä osin 
kuin ne eivät oikeudellisesti tai 
tosiasiallisesti estä palveluntarjoajia 
hoitamasta niille uskottuja erityistehtäviä;

Or. fr
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Tarkistus 4
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa sovitetaan 
yhteen Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 14 artiklassa ja 
sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 
26 tunnustettu yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen erityisluonne sekä
sopimuksen 106 ja 107 artiklassa 
tarkoitetut kilpailusäännöt ottaen 
huomioon myös Altmark-tuomion 
näkökohdat;

2. korostaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 14 
artiklassa ja sopimukseen liitetyssä 
pöytäkirjassa N:o 26 tunnustetaan yleistä 
taloudellista etua koskevien palvelujen 
erityisluonne ja kansallisten 
viranomaisten sekä alue- ja 
paikallisviranomaisten erityinen rooli;

Or. de

Tarkistus 5
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota esittämään
lainsäädäntöehdotuksen, jossa sovitetaan 
yhteen Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 14 artiklassa ja 
sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 
26 tunnustettu yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen erityisluonne sekä 
sopimuksen 106 ja 107 artiklassa 
tarkoitetut kilpailusäännöt ottaen 
huomioon myös Altmark-tuomion 
näkökohdat;

2. kehottaa komissiota esittämään
mahdollisimman pian laadukkaan 
monialaisen lainsäädäntökehyksen, jonka 
tarkoituksena on selkeyttää 
sisämarkkinoita ja julkisten palvelujen 
tuottamista koskevia sääntöjä sekä taata, 
että toissijaisuusperiaatetta sovelletaan 
julkisten palvelujen määrittelyssä, 
rahoituksessa ja organisoinnissa; 
korostaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
14 artiklalla luotiin uusi oikeusperusta 
tällaiselle monialaiselle 
lainsäädäntökehykselle;
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Or. fr

Tarkistus 6
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota esittämään
lainsäädäntöehdotuksen, jossa sovitetaan 
yhteen Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 14 artiklassa ja 
sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 
26 tunnustettu yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen erityisluonne sekä 
sopimuksen 106 ja 107 artiklassa 
tarkoitetut kilpailusäännöt ottaen 
huomioon myös Altmark-tuomion 
näkökohdat;

2. kehottaa komissiota esittämään 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 14 artiklan ja sopimukseen
liitetyn pöytäkirjan N:o 26 mukaisen 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa 
määritellään julkisia palveluja koskevat 
periaatteet ja edellytykset, ja etenkin 
taloudelliset ja rahoitukselliset 
edellytykset, jotta julkiset palvelut voivat 
täyttää erityistehtävänsä;

Or. fr

Tarkistus 7
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. on sitä mieltä, että kaikkien 
yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja 
koskevien EU:n valtiontukisääntöjen 
uudistusten tulisi kuvastaa jäsenvaltioiden 
uusia taloudellisia ja sosiaalisia 
realiteetteja ja olla yhdenmukaisia näiden 
realiteettien kanssa; katsoo, että 
yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja 
koskevien valtiontukisääntöjen 
käytännöllisempi ja pragmaattisempi 
soveltaminen voi hillitä sellaisia 
jäsenvaltioissa ilmeneviä protektionistisia 
asenteita, jotka muodostavat välittömän 
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uhkan sisämarkkinoiden toteutukselle;

Or. en

Tarkistus 8
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen suorittamista 
koskevissa kriteereissä on otettava 
huomioon markkinoiden tehokkuus 
unohtamatta kuitenkaan sosiaalisten 
oikeuksien ja kuluttajien suojelun aktiivista 
puolustamista;

3. katsoo, että yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen suorittamista 
koskevissa kriteereissä on otettava 
huomioon markkinoiden tehokkuus, 
palvelujen tarjonnan jatkuvuus ja se, että 
palvelujen tulee olla kaikkien 
käytettävissä kohtuuhintaan unohtamatta 
kuitenkaan sosiaalisten oikeuksien ja 
kuluttajien suojelun aktiivista 
puolustamista sekä demokraattista 
valvontaa ja vastuullisuutta;

Or. en

Tarkistus 9
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen suorittamista
koskevissa kriteereissä on otettava 
huomioon markkinoiden tehokkuus 
unohtamatta kuitenkaan sosiaalisten 
oikeuksien ja kuluttajien suojelun aktiivista 
puolustamista;

3. katsoo, että yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen suorittamista
koskevien kriteereiden on noudatettava 
yhdenvertaisen kohtelun ja yleisen 
saatavuuden periaatteita ja kunnioitettava 
käyttäjien oikeuksia sekä otettava 
huomioon markkinoiden tehokkuus 
unohtamatta kuitenkaan sosiaalisten 
oikeuksien ja kuluttajien suojelun aktiivista 
puolustamista; ottaa lisäksi huomioon, että 



PE472.026v01-00 8/15 AM\876120FI.doc

FI

on erittäin tärkeää panostaa palvelujen 
korkeaan laatuun, turvallisuuteen ja 
saatavuuteen;

Or. lt

Tarkistus 10
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen suorittamista 
koskevissa kriteereissä on otettava 
huomioon markkinoiden tehokkuus 
unohtamatta kuitenkaan sosiaalisten 
oikeuksien ja kuluttajien suojelun
aktiivista puolustamista;

3. katsoo, että yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen suorittamista 
koskevissa kriteereissä on puolustettava 
sosiaalisia oikeuksia ja kuluttajien 
aktiivista suojelua;

Or. fr

Tarkistus 11
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää ratkaisevan tärkeänä torjua 
oikeudellista epävarmuutta, joka on 
aiheutunut unionin tuomioistuimelle 
tehdyistä valituksista ja komission 
käynnistämistä rikkomismenettelyistä, 
määrittelemällä selkeästi ja tarkasti 
yleistä taloudellista etua koskevat palvelut 
ja se, miten ne eroavat muista yleistä etua 
koskevista palveluista;

4. pitää ratkaisevan tärkeänä torjua 
oikeudellista epävarmuutta selkeyttämällä 
taloudellisen toiminnan ja muun kuin 
taloudellisen toiminnan sekä kauppaan 
kohdistuvien vaikutusten ja kohtuullisen 
voiton käsitteitä ja parantamalla alue- ja 
paikallisviranomaisille annettavaa 
tiedotusta näistä käsitteistä ja 
kehittämällä niiden koulutusta, jotta ne 
ymmärtäisivät valtiontukisääntöjä 
paremmin;
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Or. fr

Tarkistus 12
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää ratkaisevan tärkeänä torjua 
oikeudellista epävarmuutta, joka on 
aiheutunut unionin tuomioistuimelle 
tehdyistä valituksista ja komission 
käynnistämistä rikkomismenettelyistä, 
määrittelemällä selkeästi ja tarkasti yleistä 
taloudellista etua koskevat palvelut ja se, 
miten ne eroavat muista yleistä etua 
koskevista palveluista;

4. pitää ratkaisevan tärkeänä torjua 
oikeudellista epävarmuutta, joka on 
aiheutunut unionin tuomioistuimelle 
tehdyistä valituksista ja komission 
käynnistämistä rikkomismenettelyistä, 
määrittelemällä selkeästi ja tarkasti yleistä 
taloudellista etua koskevat palvelut, jotta 
julkisten palvelujen velvollisuudet ja
tehtävät määriteltäisiin asianmukaisesti 
täsmällisten sääntöjen avulla sen sijaan, 
että ne arvioidaan tapauskohtaisesti 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti; pitää 
tärkeänä, että se, miten yleistä 
taloudellista etua koskevat palvelut
eroavat muista yleistä etua koskevista 
palveluista määritellään selkeästi;

Or. en

Tarkistus 13
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää ratkaisevan tärkeänä torjua 
oikeudellista epävarmuutta, joka on 
aiheutunut unionin tuomioistuimelle
tehdyistä valituksista ja komission
käynnistämistä rikkomismenettelyistä, 
määrittelemällä selkeästi ja tarkasti 
yleistä taloudellista etua koskevat palvelut 

4. pitää myönteisinä komission 
suunnitelmia selkeyttää yleishyödyllisiä 
palveluja koskevan taloudellisen ja muun 
kuin taloudellisen toiminnan käsitteiden 
eroja, jotta voitaisiin välttää unionin 
tuomioistuimelle tehtävät valitukset ja 
komission käynnistämät 
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ja se, miten ne eroavat muista yleistä etua 
koskevista palveluista;

rikkomismenettelyt; huomauttaa, että 
näin toimiessa ei tyydyttäisi vain 
toistamaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöjä vaan 
asiallisten kriteerien mukaisesti 
avustettaisiin taloudellisen ja muun kuin 
taloudellisen toiminnan erottamisessa 
toisistaan;

Or. de

Tarkistus 14
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että perustarpeisiin liittyvät 
sosiaalipalvelut, erityisesti 
terveydenhuollon, lastenhoidon ja 
ammatillisen koulutuksen saatavuuteen ja 
työmarkkinoille pääsyyn sekä sosiaalisen 
asuntotarjontaan ja heikossa asemassa 
olevien ihmisten sosiaaliseen 
osallistamiseen liittyvät palvelut olisi 
poistettava ilmoitusvelvollisuuden piiristä;

Or. fr

Tarkistus 15
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että komission nykyisin 
tapauskohtaisesti tekemien päätösten olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden
hyväksyttävissä oleviin selkeisiin ja 
objektiivisiin kriteereihin, jotka liittyvät 

5. katsoo, että komission nykyisin 
tapauskohtaisesti tekemien päätösten olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden selkeisiin ja 
objektiivisiin kriteereihin; on sitä mieltä,
että tehokkuuskriteerien liika 
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ainoastaan sisämarkkinoihin ja 
vähentävät riitojen mahdollisuutta;

korostaminen yleishyödyllisille 
taloudellisille palveluille myönnettäviin 
valtiontukiin liittyvien toimenpiteiden 
hyväksymisessä ei olisi suotavaa ja että 
tehokkuuskriteerit eivät saa korvata 
asianmukaisempia indikaattoreita, joiden 
avulla voidaan arvioida julkisten 
palvelujen osuutta yhteiskunnan 
hyvinvointiin; muistuttaa kansallisten 
sekä alue- ja paikallisviranomaisten 
tärkeästä roolista ja laajasta 
harkintavallasta yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoamisessa, toteuttamisessa 
ja järjestämisessä ottaen huomioon ne, 
erityisesti talouteen ja rahoitukseen 
liittyvät periaatteet, jotka tekevät 
mahdolliseksi niiden toiminnan ja sen, 
että ne täyttävät tehtävänsä, jotta voidaan 
vastata mahdollisimman laajasti 
kansalaisten ja käyttäjien tarpeeseen;
panee merkille yleishyödyllisten 
palvelujen moninaisuuden ja ne 
eroavaisuudet, joita palveluntarpeissa voi 
esiintyä maantieteellisistä, 
yhteiskunnallisista ja kulttuurisista 
eroista johtuen; muistuttaa tässä 
yhteydessä toissijaisuusperiaatteesta;

Or. fr

Tarkistus 16
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kiinnittää huomiota alueellisten ja 
paikallisten pienten julkisten hankintojen 
erityisluonteeseen ja siihen, etteivät ne 
vaikuta kilpailuun sisämarkkinoilla; 
katsoo, että niihin olisi näin ollen voitava 
soveltaa yksinkertaista ja avointa 
menettelyä, joka helpottaisi innovointia ja 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-

6. pitää myönteisenä sitä, että komissio 
aikoo panostaa yksilöllisyyteen ja 
oikeasuhteisuuteen, mikä mahdollistaa 
sen, että yksinkertaistetaan sellaisten
julkisten palvelujen valtiontukia koskevia 
sääntöjä, joita tarjoavat voittoa 
tavoittelemattomat yhdistykset, säätiöt ja 
järjestöt tai sosiaaliset yritykset sekä 
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yritysten) osallistumista. yksinkertaistetaan niitä sääntöjä, jotka 
koskevat sellaisia alueellisia ja paikallisia 
julkisia hankintoja, joiden vaikutus 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan on 
vähäinen; katsoo, että tässä yhteydessä 
tulisi välttää paikallisviranomaisten 
toimintaan ja suhteelliseen kokoon 
perustuvaa syrjimistä.

Or. fr

Tarkistus 17
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kiinnittää huomiota alueellisten ja 
paikallisten pienten julkisten hankintojen
erityisluonteeseen ja siihen, etteivät ne 
vaikuta kilpailuun sisämarkkinoilla; 
katsoo, että niihin olisi näin ollen voitava 
soveltaa yksinkertaista ja avointa 
menettelyä, joka helpottaisi innovointia ja 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) osallistumista.

6. kiinnittää huomiota alueellisten ja 
paikallisten yleishyödyllisten taloudellisten 
palvelujen erityisluonteeseen ja siihen, 
etteivät ne vaikuta kilpailuun 
sisämarkkinoilla; katsoo, että niihin olisi 
näin ollen voitava soveltaa yksinkertaista ja 
avointa menettelyä, joka helpottaisi 
innovointia ja pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritysten) osallistumista.

Or. de

Tarkistus 18
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää myönteisenä komission 
aikomusta ottaa huomioon 
palveluntarjoajien kustannustehokkuus, 
kun arvioidaan yleistä taloudellista etua 
tavoitteleville suurille kaupallisille 
palveluntarjoajille myönnettävien 
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valtiontukien sääntöjenmukaisuutta; 
katsoo, että tällaiset toimet parantavat 
kilpailua ja tehostavat julkisten varojen 
käyttöä.

Or. de

Tarkistus 19
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että erityisesti sellaisiin 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin, joilla 
on vähän tai ei lainkaan vaikutusta 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, tulisi 
soveltaa alakohtaista sääntelyä, jonka 
tulisi olla joustavaa ja jossa tulisi soveltaa 
korotettuja korvauksen suuruutta 
koskevia kynnysarvoja.

Or. fr

Tarkistus 20
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että on asianmukaista 
korottaa yleishyödyllisiin taloudellisiin 
palveluihin sovellettavia 
vähimmäiskynnyksiä, jotta näihin 
palveluihin voidaan soveltaa 
yksinkertaisempaa menettelyä ja siten 
vähentää huomattavasti 
palveluntarjoajille aiheutuvia 
hallinnollisia rasituksia ilman, että 
aiheutetaan negatiivisia vaikutuksia 
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sisämarkkinoille.

Or. de

Tarkistus 21
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. palauttaa mieliin, että 
valtiontukisääntöjen tulisi noudattaa 
täysimääräisesti toissijaisuusperiaatetta ja 
taata alue- ja paikallisviranomaisille 
valinnanvapaus koskien 
organisointimenetelmiä, rahoitusta ja 
julkisten palveluiden velvoitteiden 
täyttämistä.

Or. fr

Tarkistus 22
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota selkeyttämään ja 
yksinkertaistamaan toimeksiantoihin 
liittyviä sääntöjä; kehottaa tekemään 
ehdotuspyynnön, jonka liitteenä on 
tavoitepohjainen sopimus ja jota pidetään 
toimeksiantona.

Or. fr

Tarkistus 23
Liem Hoang Ngoc
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Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. vaatii, että yleishyödyllisiä 
taloudellisia palveluja koskevien EU:n 
valtiontukisääntöjen uudistuksessa 
etusijalla on kyseisten palvelujen 
laadukkuus, niiden kohtuuhintaisuus ja 
yleinen saatavuus; katsoo, että tämä 
edellyttää, että yleishyödyllisten 
taloudellisten palvelujen tuottamisen 
tehtäväkseen saaneille yrityksille 
osoitettujen korvaustasojen 
asianmukaisuutta valvotaan.

Or. fr


