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Tarkistus  1 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier 

Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele 

Zimmer, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Postipalveludirektiivin soveltaminen 

2016/2010(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  G a. ottaa huomioon, että komission 

arvioiden mukaan postialalla 

työpaikkojen nettomäärä on vähentynyt 

viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana, 

kun taas epävarmojen ja 

matalapalkkaisten työsuhteiden määrä on 

kasvanut merkittävästi; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Tania González Peñas, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, 

Martina Michels, Dennis de Jong, Gabriele Zimmer, Jiří Maštálka 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Postipalveludirektiivin soveltaminen 

2016/2010(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa komissiota helpottamaan ja 

vahvistamaan kansallisten 

sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 

jotta voidaan lisätä rajat ylittävän jakelun 

tehokkuutta ja yhteentoimivuutta sekä 

valvoa kansallisten sääntelyviranomaisten 

sääntelytoimia, myös yleispalvelun 

tarjoamista, jotta varmistetaan unionin 

lainsäädännön yhdenmukainen 

soveltaminen sekä unionin 

postimarkkinoiden harmonisointi; 

5. kehottaa komissiota helpottamaan ja 

vahvistamaan kansallisten 

sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 

jotta voidaan lisätä rajat ylittävän jakelun 

tehokkuutta ja yhteentoimivuutta sekä 

valvoa kansallisten sääntelyviranomaisten 

sääntelytoimia, myös yleispalvelun 

tarjoamista, jotta varmistetaan unionin 

lainsäädännön yhdenmukainen 

soveltaminen sekä unionin 

postiverkostojen täysi yhteentoimivuus; 

Or. en 
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Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele 

Zimmer, Jiří Maštálka 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Postipalveludirektiivin soveltaminen 

2016/2010(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. muistuttaa, että yleispalvelun on 

kehityttävä vastauksena tekniseen, 

taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 

ympäristöön sekä käyttäjien tarpeisiin ja 

että postipalveludirektiivi antaa 

jäsenvaltioille joustavuutta, jota tarvitaan 

paikallistuntemuksessa ja yleispalvelujen 

pitkän aikavälin kestävyyden 

varmistamisessa; 

9. muistuttaa, että yleispalvelun on 

kehityttävä vastauksena tekniseen, 

taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 

ympäristöön sekä käyttäjien tarpeisiin ja 

että postipalveludirektiivi antaa 

jäsenvaltioille joustavuutta, jota tarvitaan 

paikallistuntemuksessa ja yleispalvelujen 

pitkän aikavälin kestävyyden 

varmistamisessa; katsoo, että 

korkealaatuinen yleispalvelu ja 

korkealaatuiset työpaikat liittyvät 

läheisesti toisiinsa; 

Or. en 
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Tania González Peñas, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, 

Martina Michels, Dennis de Jong, Gabriele Zimmer, Jiří Maštálka 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 
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Markus Ferber 

Postipalveludirektiivin soveltaminen 

2016/2010(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. kehottaa komissiota parantamaan 

yhdenmukaistetun yleispalvelun nykyistä 

määritelmää, jotta määrätään kuluttajille 

tarjottavan palvelun taattu vähimmäistaso, 

mukautetaan yleispalvelu kehittyville 

markkinoille, otetaan huomioon 

markkinoiden muutokset eri jäsenvaltioissa 

ja edistetään talouskasvua ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta; katsoo kuitenkin, että 

toimijoille olisi annettava mahdollisuus 

järjestää yleispalvelu jossain määrin 

joustavasti, sillä kullakin markkinalla on 

omat erityiset rajoitteensa; kehottaa 

jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 

lupamenettelyjä nykyisen direktiivin 

mukaisesti ja lisäämään lupa- ja/tai 

ilmoitusmenettelyjen yhdenmukaistamista, 

jotta voidaan vähentää sisämarkkinoille 

pääsyn perusteettomia esteitä lisäämättä 

tarpeettomia hallinnollisia rasitteita; 

17. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 

täysimääräisesti yhdenmukaistetun 

yleispalvelun nykyistä määritelmää, jotta 

kuluttajille varmistetaan palvelun taattu 

vähimmäistaso, mukautetaan yleispalvelu 

kehittyville markkinoille, otetaan 

huomioon markkinoiden muutokset eri 

jäsenvaltioissa ja edistetään talouskasvua ja 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta; katsoo 

kuitenkin, että toimijoille olisi annettava 

mahdollisuus järjestää yleispalvelu jossain 

määrin joustavasti, sillä kullakin 

markkinalla on omat erityiset rajoitteensa; 

kehottaa jäsenvaltioita panemaan 

täytäntöön lupamenettelyjä nykyisen 

direktiivin mukaisesti ja lisäämään lupa- 

ja/tai ilmoitusmenettelyjen 

yhdenmukaistamista, jotta voidaan 

vähentää sisämarkkinoille pääsyn 

perusteettomia esteitä lisäämättä 

tarpeettomia hallinnollisia rasitteita; 

Or. en 

 

 


