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LYHYET PERUSTELUT

EU käynnisti 90-luvulla postipalvelujen asteittaisen vapauttamisen. Vapauttaminen ei ole 
itsetarkoituksellista, vaan sillä pyritään postialan tehokkuuden lisäämiseen ja laadun 
kohentamiseen. Tällä tavoin EU toivoo antavansa postipalvelujen alalle kasvusignaaleja, jotka 
elvyttävät rajatylittävää liiketoimintaa ja etenkin sen uusia muotoja kuten sähköistä 
kaupankäyntiä.

Komission ehdotuksella1 pyritään vapauttamaan alle 50 gramman postilähetykset, jotka kuuluvat 
nykyisin varattuihin aloihin, ja toteuttamaan siten postipalvelujen sisämarkkinat. Direktiivillä on 
asetettava sääntelykehys, joka luo oikeudenmukaista ja täydellistä kilpailua ja joka toisaalta 
varmistaa toimivan ja kohtuuhintaisen yleispalvelun.

Toimiva yleispalvelu on erittäin merkittävää yhteiskunnallisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
kannalta. Helppopääsyisillä ja suuren väestötiheyden alueilla voidaan odottaa, että kilpailun 
tehostaminen johtaa postipalvelujen hintojen alenemiseen. Uudet kilpailijat keskittynevät juuri 
tähän houkuttelevaan markkinasegmenttiin. Vapauttamista ei kuitenkaan pidä toteuttaa 
syrjäisten, harvaan asuttujen ja usein myös taloudeltaan alikehittyneiden alueiden kustannuksella. 
Näiden alueiden ja sokeiden ja heikkonäköisten kaltaisten kuluttajien, joilla ei ole paljon 
vaikutusvaltaa markkinoilla, on päästävä myös osallisiksi vapauttamisen tehostusvaikutuksista. 
Postipalvelut voivat etenkin syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla kompensoida maantieteestä 
aiheutuvia haittoja esimerkiksi kehittämällä Internetissä käytävää postimyyntiä, ja ne ovat siten 
erittäin merkittäviä alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta.

Direktiivissä on siten oltava yksityiskohtaisempia säännöksiä, joilla varmistetaan hyvä laatu ja 
kohtuulliset hinnat kaikille. On syytä varmistaa, että uudet tarjoajat voivat täyttää tähän saakka 
sovelletut laatuvaatimukset. Vähimmäisstandardeina on oltava, että postipalveluja on saatavilla 
toimipisteistä koko EU:n alueella ja että yhtenäistariffi sitoudutaan säilyttämään jäsenvaltion 
alueella ja koko Euroopan alueella toimitettavissa postilähetyksissä, joita yksityiset palvelujen 
käyttäjät ja pk-yritykset käyttävät useimmin.

Yksi tai useampi tarjoaja voi jatkossa suorittaa yleispalvelun joko jäsenvaltion koko alueella tai 
sen tietyssä osassa. Ehdotuksessa suodaan jäsenvaltioille paljon joustavuutta yleispalvelujen 
rahoituksen suhteen. Jäsenvaltiot voivat tehdä valintoja sellaisten rahoitusmenetelmien välillä, 
joita sovelletaan jo nyt mutta jotka eivät ole vielä riittävän toimivia. Jäsenvaltiot voivat myös 
yhdistellä niitä tai soveltaa vaihtoehtoisia menetelmiä, kunhan ne eivät ole yhteisön oikeuden 
vastaisia. Yleispalvelun rahoittamista veronmaksajien kustannuksella julkisesta 
korvausrahastosta olisi kuitenkin vältettävä, koska alan vapauttamisella pyritään lisäämään 
postialan taloudellisuutta ja purkamaan valtiontukia. Yleispalveluja on toistaiseksi tuettu 
ristikkäistuella ja niiden tukeminen verovaroin olisi ristiriidassa valtiontukien EU:sta 
poistamiseen pyrkivän eurooppalaisen kilpailupolitiikan kanssa.  

Selväksi käy, että direktiivin täytäntöönpanovaiheessa tarvitaan vielä lukuisia päätöksiä 
erityisesti yleispalvelujen rahoittamisesta. Koska direktiivi on hyvin merkittävä yhteiskunnallisen 

  
1 Ehdotus direktiiviksi direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen 
sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista.
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ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta, on varmistettava, että tähän näkökulmaan 
kiinnitetään riittävästi huomiota täytäntöönpanossa. Tämä kyetään varmistamaan ainoastaan 
siten, että täytäntöönpanokertomuksissa analysoidaan erityisesti yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvia vaikutuksia, ja alue ja paikallistaso kytketään 
asianmukaisesti asetuksen täytäntöönpanoon.

Postialalla on erityistä työvoimapoliittista merkitystä heikommin kehittyneillä alueilla. Siksi 
tällaisille alueille on erittäin tärkeää, että kyetään luomaan laadukkaita työpaikkoja. Tarjoajien 
välille voi kehittyä reilua kilpailua ainoastaan sillä edellytyksellä, että postipalvelujen eri 
tarjoajilla on vertailukelpoiset työllistämisehdot. Direktiiviehdotusta on täydennettävä tältä osin, 
jotta jäsenvaltioiden tasolla päätettäisiin vastaavista järjestelyistä.

Postialan sisämarkkinoiden toteuttaminen ei vaaranna yhteiskunnallista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, jos samalla toteutetaan vastaavia varotoimia yleispalvelujen kestäväksi 
turvaamiseksi sekä täydentäviä toimia oikeudenmukaisen kilpailun luomiseksi. Näihin kuuluu 
myös EU:ssa sovellettava yhtenäinen määräaika täydellisen vapauttamisen toimeenpanolle.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Markkinoiden täysimääräinen 
avaaminen edistää postimarkkinoiden 
laajenemista. Lisäksi se edistää pysyvien ja
korkealaatuisten työpaikkojen säilymistä 
yleispalvelua tarjoavissa yrityksissä sekä 
uusien työpaikkojen luomista muiden 
toimijoiden ja tulokkaiden alalla sekä asiaan 
liittyvillä elinkeinoaloilla. Tällä direktiivillä 
ei rajoiteta jäsenvaltioiden toimivaltaa 
säännellä työehtoja postipalvelujen alalla.

(12) Markkinoiden täysimääräinen 
avaaminen edistää postimarkkinoiden 
laajenemista. Lisäksi se edistää pysyvien ja 
korkealaatuisten työpaikkojen säilymistä 
yleispalvelua tarjoavissa yrityksissä sekä 
uusien työpaikkojen luomista muiden 
toimijoiden ja tulokkaiden alalla sekä asiaan 
liittyvillä elinkeinoaloilla. Tällöin on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
postipalvelujen alan työllisyystilanteeseen 
kohdistuviin vaikutuksiin maaseudun 
alueilla ja syrjäisillä alueilla, joilla 
postipalvelut merkitsevät tärkeää 
työllistymismahdollisuutta. Heikosti 
kehittyneille alueille on erittäin tärkeää, 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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että kyetään luomaan laadukkaita 
työpaikkoja. Siksi ja oikeudenmukaisen 
kilpailun luomiseksi tässä direktiivissä olisi 
säädettävä, että jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimia, joilla huolehditaan, että 
postipalvelujen alan työehdot ovat 
vertailukelpoisia koko maassa ja että 
uusien tarjoajien soveltamat työehdot 
vastaavat yleispalvelujen tarjoajien 
soveltamia työehtoja. 

Perustelu

Eräillä vapautetuilla postipalvelumarkkinoilla on käynyt niin, että uudet tarjoajat soveltavat 
selvästi huonompia työehtoja kuin yleispalvelujen tarjoajat. Tämä johtaa ensinnäkin kilpailun 
vääristymiseen ja toisekseen postipalvelualan työmarkkinoiden huonontumiseen ja nämä 
kielteiset vaikutukset saattavat korostua etenkin rakennerahastoista tukea saavien EU:n 
heikommin kehittyneiden alueiden, maaseudun alueiden ja syrjäisten alueiden työmarkkinoilla.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Postialaan läheisesti liittyvillä 
viestintämarkkinoilla tapahtuneella 
kehityksellä on ollut monenlaisia 
vaikutuksia yhteisön eri alueisiin ja 
väestönosiin sekä postipalvelujen käyttöön. 
Koska alueellinen ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus olisi säilytettävä, ja ottaen 
huomioon jäsenvaltioiden mahdollisuus 
mukauttaa joitakin erityisiä palveluja 
paikalliseen kysyntään käyttämällä 
direktiivissä 97/67/EY säädettyä 
joustavuutta, on asianmukaista säilyttää 
kokonaisuudessaan yleispalvelu ja vastaavat 
laatuvaatimukset, siten kuin niistä säädetään 
kyseisessä direktiivissä. Sen 
varmistamiseksi, että markkinoiden 
avaaminen hyödyttää myös jatkossa kaikkia 
käyttäjiä, erityisesti kuluttajia ja pk-
yrityksiä, jäsenvaltioiden on seurattava ja 
valvottava markkinoiden kehitystä. 
Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaisia sääntelytoimia, siten kuin 
niistä säädetään postidirektiivissä, jotta
postipalvelujen saatavuus vastaa myös 

(14) Postialaan läheisesti liittyvillä 
viestintämarkkinoilla tapahtuneella 
kehityksellä on ollut monenlaisia 
vaikutuksia yhteisön eri alueisiin ja 
väestönosiin sekä postipalvelujen käyttöön. 
Koska alueellinen ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus olisi säilytettävä, ja ottaen 
huomioon jäsenvaltioiden mahdollisuus 
mukauttaa joitakin erityisiä palveluja 
paikalliseen kysyntään käyttämällä 
direktiivissä 97/67/EY säädettyä 
joustavuutta, on asianmukaista säilyttää 
kokonaisuudessaan yleispalvelu ja vastaavat 
laatuvaatimukset, siten kuin niistä säädetään 
kyseisessä direktiivissä. Sen 
varmistamiseksi, että markkinoiden 
avaaminen hyödyttää myös jatkossa kaikkia 
käyttäjiä, erityisesti kuluttajia ja pk-
yrityksiä, jäsenvaltioiden on seurattava ja 
valvottava markkinoiden kehitystä. 
Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaisia sääntelytoimia, siten kuin 
niistä säädetään postidirektiivissä, ja 
varmistettava, että postipalvelujen saatavuus 



PE 384.633v01-00 6/15 PA\654309FI.doc

FI

jatkossa kuluttajien tarpeita, ja tarvittaessa 
taattava palvelujen vähimmäismäärä 
samantyyppisissä lähetyspaikoissa. 

vastaa myös jatkossa kuluttajien tarpeita, ja 
tarvittaessa taattava palvelujen 
vähimmäismäärä samantyyppisissä 
lähetyspaikoissa, sekä huolehdittava 
erityisesti siitä, että postipalvelujen 
lähetyspaikkatiheys ei huonone maaseudun 
alueilla ja syrjäisillä alueilla.

Perustelu

Muutoksella varmistetaan, että postipalvelujen saatavuus ei heikkene maaseudulla eikä 
syrjäisillä alueilla ja että vapauttaminen ei vaaranna alueellista yhteenkuuluvuutta.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 14 A KAPPALE (uusi)

(14 a) Laadukkaiden postipalvelujen 
saatavilla olo edistää merkittävästi 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevan tavoitteen saavuttamista. 
Sähköinen liiketoiminta tarjoaa etenkin 
syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla 
uusia mahdollisuuksia taloudelliseen 
toimintaan osallistumiseen, ja hyvien 
postipalvelujen saatavuus on yksi tämän 
toiminnan edellytyksistä.

Perustelu

Erillinen kappale on tarpeen postipalvelujen tärkeän merkityksen korostamiseksi maaseudulla, 
harvaan asutuilla ja syrjäisillä alueilla. Siten on otettava huomioon, että sähköinen 
kaupankäynti voi juuri näillä alueilla turvata tavaroiden ja palvelujen saatavuuden. Sähköisen 
kaupankäynnin potentiaalia kyetään hyödyntämään täysipainoisesti ainoastaan kun tarjolla on 
tyydyttäviä postipalveluja.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Joissakin jäsenvaltioissa voi silti olla 
tarpeen rahoittaa ulkoisesti yleispalvelun 
nettomääräisiä jäännöskustannuksia. Siksi 
on määriteltävä tarkkaan, mitä vaihtoehtoja 
yleispalvelun rahoittamiseksi on 
käytettävissä – kun tällainen rahoitus on 
tarpeen ja asianmukaisesti perusteltua –
mutta jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi valita 

(18) Joissakin jäsenvaltioissa voi silti olla 
tarpeen rahoittaa ulkoisesti yleispalvelun 
nettomääräisiä jäännöskustannuksia. Siksi 
on määriteltävä tarkkaan, mitä vaihtoehtoja 
yleispalvelun rahoittamiseksi on 
käytettävissä – kun tällainen rahoitus on 
tarpeen ja asianmukaisesti perusteltua –
mutta jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi valita 
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rahoitusmekanismit. Näitä vaihtoehtoja ovat 
julkiset hankintamenettelyt ja – kun 
yleispalveluvelvoitteet aiheuttavat 
yleispalvelulle nettokustannuksia, jotka 
muodostavat nimetylle yritykselle 
kohtuuttoman rasitteen – julkinen korvaus 
ja kustannustenjako palveluntarjoajien ja/tai 
käyttäjien kesken avoimella tavalla 
korvausrahastoon maksettavien 
tukiosuuksien muodossa. Jäsenvaltiot voivat 
käyttää myös muita yhteisön lainsäädännön 
mukaisia rahoituskeinoja ja esimerkiksi 
päättää, että voitot, jotka ovat peräisin 
yleispalvelun tarjoajien yleispalvelun piiriin 
kuulumattomasta toiminnasta, on osoitettava 
kokonaan tai osittain yleispalvelun 
nettokustannusten rahoittamiseen, 
edellyttäen että ne ovat tämän direktiivin 
mukaisia.

rahoitusmekanismit. Näitä vaihtoehtoja ovat 
julkiset hankintamenettelyt ja – kun 
yleispalveluvelvoitteet aiheuttavat 
yleispalvelulle nettokustannuksia, jotka 
muodostavat nimetylle yritykselle 
kohtuuttoman rasitteen – kustannustenjako 
palveluntarjoajien ja/tai käyttäjien kesken 
avoimella tavalla korvausrahastoon 
maksettavien tukiosuuksien muodossa. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää myös muita 
yhteisön lainsäädännön mukaisia 
rahoituskeinoja ja esimerkiksi päättää, että 
voitot, jotka ovat peräisin yleispalvelun 
tarjoajien yleispalvelun piiriin 
kuulumattomasta toiminnasta, on osoitettava 
kokonaan tai osittain yleispalvelun 
nettokustannusten rahoittamiseen, 
edellyttäen että ne ovat tämän direktiivin 
mukaisia.

Perustelu

Postipalvelujen asteittaisella vapauttamisella pyrittiin tehokkuuden ja kannattavuuden 
lisäämiseen, jotta postialan valtiontuet voitaisiin poistaa. Julkiset korvaukset eli verovaroin 
kustannettava postialan tuet ovat ristiriidassa valtion budjettitilanteen kanssa, etenkin 
vakaussopimus huomioon ottaen, ja tukien purkamista edellyttävien EU-kilpailumääräysten 
kanssa.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää 
valtuutuksia ja yksittäisiä toimilupia, kun se 
on perusteltua ja tavoitteeseen nähden 
oikeasuhtaista. Kuten kolmannessa 
direktiivin 97/67/EY soveltamista 
koskevassa kertomuksessa korostetaan, 
näyttää kuitenkin olevan tarpeen edelleen 
yhdenmukaistaa hyväksyttyjä ehtoja, jotta 
voidaan vähentää palvelujen tarjonnan 
perusteettomia esteitä sisämarkkinoilta. 
Tässä yhteydessä jäsenvaltiot voivat 
esimerkiksi antaa yritysten valita 
velvollisuuden tarjota palvelu tai osallistua 
toisen yrityksen tarjoamasta palvelusta 
aiheutuneiden kustannusten rahoittamiseen, 

(21) Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää 
valtuutuksia ja yksittäisiä toimilupia, kun se 
on perusteltua ja tavoitteeseen nähden 
oikeasuhtaista. Valtuutuksien ja toimilupien 
myöntämiseen olisi kytkettävä kyseisen 
palvelun laatua, käytettävyyttä ja 
suorituskykyä koskevia vaatimuksia, jotta 
voidaan varmentaa, että laatu ei heikkene 
alueilla, joilla kilpailee useampi tarjoaja. 
Kuten kolmannessa direktiivin 97/67/EY 
soveltamista koskevassa kertomuksessa 
korostetaan, näyttää kuitenkin olevan 
tarpeen edelleen yhdenmukaistaa 
hyväksyttyjä ehtoja, jotta voidaan vähentää 
palvelujen tarjonnan perusteettomia esteitä 
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mutta ne eivät enää saa samanaikaisesti 
vaatia tukiosuuden maksamista 
kustannustenjakojärjestelmään ja asettaa 
yleispalvelu- tai laatuvelvoitteita, koska 
niillä molemmilla pyritään samaan 
tavoitteeseen. Lisäksi on aiheellista 
selventää, että joitakin valtuutuksia ja 
toimilupia koskevia säännöksiä ei tule 
soveltaa nimettyihin yleispalvelun tarjoajiin.

sisämarkkinoilta. Tässä yhteydessä 
jäsenvaltiot voivat esimerkiksi antaa 
yritysten valita velvollisuuden tarjota 
palvelu tai osallistua toisen yrityksen 
tarjoamasta palvelusta aiheutuneiden 
kustannusten rahoittamiseen, mutta ne eivät 
enää saa samanaikaisesti vaatia tukiosuuden 
maksamista kustannustenjakojärjestelmään 
ja asettaa yleispalveluvelvoitteita, koska 
niillä molemmilla pyritään samaan 
tavoitteeseen. Lisäksi on aiheellista 
selventää, että joitakin valtuutuksia ja 
toimilupia koskevia säännöksiä ei tule 
soveltaa nimettyihin yleispalvelun tarjoajiin.

Perustelu

Sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta on ehdottoman tärkeää, että tarjoaja voi 
täyttää tietyt laadulle, saatavuudelle ja suorituskyvylle asetetut vaatimukset, jotta palvelujen 
laatu ei kärsi alueilla, joilla toimii useampi tarjoaja.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 23 KAPPALE

(23) Koska postipalvelut ovat tärkeitä 
sokeille ja heikkonäköisille, on aiheellista 
korostaa, että markkinoiden avaaminen ei 
saa merkitä niiden maksuttomien 
palvelujen lakkauttamista, joita jäsenvaltiot 
ovat ottaneet käyttöön sokeita ja 
heikkonäköisiä varten voimassaolevien 
kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

(23) Koska postipalvelut ovat tärkeitä 
sokeille ja heikkonäköisille, on aiheellista 
korostaa, että vapautetuilla ja 
kilpailukykyisillä markkinoilla 
jäsenvaltioissa on sovellettava velvoitetta 
tiettyjen sokeille ja heikkonäköisille 
tarkoitettujen maksuttomien palvelujen 
käyttöön ottamisesta tai säilyttämisestä.

Perustelu

Vapautetuilla markkinoilla ei saa muodostua kilpailuetua tarjoajille, jotka eivät saata tiettyjä 
postipalveluja maksutta sokeiden ja heikkonäköisten saataville. Tällainen velvoite on sen 
sijaan sisällytettävä yleispalveluvelvoitteeseen, joka on tarpeen sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

(24) Täysin kilpaillussa ympäristössä on 
sekä yleispalvelun taloudellisen tasapainon 

(24) Täysin kilpaillussa ympäristössä on 
sekä yleispalvelun taloudellisen tasapainon 
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varmistamisen että markkinoiden 
vääristymisen rajoittamisen kannalta tärkeää, 
että periaatteesta, jonka mukaan hintojen on 
kuvastettava tavanomaisia 
markkinaolosuhteita ja kustannuksia, 
poiketaan ainoastaan yleisen edun 
suojelemiseksi. Tämä tavoite saavutetaan 
sallimalla jäsenvaltioiden myös jatkossa 
soveltaa yhtenäistä hinnoittelua 
yksikköhintaisiin lähetyksiin, joita käyttävät 
useimmiten kuluttajat ja pk-yritykset. 
Yksittäiset jäsenvaltiot voivat jatkaa 
yhtenäisen hinnoittelun soveltamista myös 
joihinkin muihin postilähetyksiin yleisen 
edun suojelemiseen liittyvistä syistä, 
esimerkiksi kulttuurisisällön saatavuuden 
sekä alueellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi.

varmistamisen että markkinoiden 
vääristymisen rajoittamisen kannalta tärkeää, 
että periaatteesta, jonka mukaan hintojen on 
kuvastettava tavanomaisia 
markkinaolosuhteita ja kustannuksia, 
poiketaan ainoastaan yleisen edun, kuten 
tavoitteena olevan sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden, suojelemiseksi. Tämä 
tavoite saavutetaan velvoittamalla 
jäsenvaltiot soveltamaan yhtenäistä 
hinnoittelua yksikköhintaisiin lähetyksiin, 
joita käyttävät useimmiten kuluttajat ja pk-
yritykset. Yksittäiset jäsenvaltiot voivat 
jatkaa yhtenäisen hinnoittelun soveltamista 
myös joihinkin muihin postilähetyksiin 
yleisen edun suojelemiseen liittyvistä syistä, 
esimerkiksi kulttuurisisällön saatavuuden 
sekä alueellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi.

Perustelu

EU:n alueellisen yhteenkuuluvuuden periaatteen huomioon ottamiseksi on tietyille ensisijaisesti 
yksityiskuluttajien ja pk-yritysten käyttämille palveluille asetettava yhtenäinen tariffi, jota 
sovelletaan koko EU:n alueella. Tätä periaatetta ei pidä kyseenalaistaa edes vapauttamisen 
loppuun saattamisen jälkeen.

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 28 A KAPPALE (uusi)

(28 a) Täytäntöönpanosta vastaava komitea 
valvoo jäsenvaltioiden yleispalvelujen
turvaamiseksi toteuttamien toimien 
kehittymistä ja erityisesti niiden 
siihenastisia ja ennakoitavia vaikutuksia 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen. Koska postipalvelujen 
vapauttaminen on erityisen merkittävää 
alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta, 
komiteassa olisi jäsenvaltioiden edustajien 
ohella oltava myös kunkin jäsenvaltion 
alue- ja paikallisviranomaisten edustajia.

Perustelu

Komitealla on merkittävät täytäntöönpanovaltuudet ja direktiivin toteuttaminen vaikuttaa 
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alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Siksi on tärkeää, että myös kunkin jäsenvaltion alue- ja 
paikallistaso on edustettuna komiteassa ja siten otettu mukaan täytäntöönpanoon ja sosiaaliseen 
ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvien vaikutusten analysoimiseen.

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 34 KAPPALE

(34) Komission olisi määräajoin annettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomus direktiivin 97/67/EY 
soveltamisesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston pitämiseksi ajan tasalla 
postipalvelujen sisämarkkinoiden 
kehityksestä. 

(34) Komission olisi määräajoin annettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomus direktiivin 97/67/EY 
soveltamisesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston pitämiseksi ajan tasalla 
postipalvelujen sisämarkkinoiden 
kehityksestä. Kertomuksissa olisi oltava 
muun muassa tiedot vapauttamisen 
vaikutuksista sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, jotta jäsenvaltiot 
voivat tarvittaessa toteuttaa soveltuvia 
toimia kielteisten vaikutusten 
lievittämiseksi.

Perustelu

On tärkeää, että kertomuksessa käsitellään myös vapauttamisesta sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen kohdistuvia vaikutuksia ja että niistä tiedotetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle säännöllisesti, jotta tarvittaessa voidaan toteuttaa sääntelytoimia.

Tarkistus 10
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

3 artiklan 2 kohta (direktiivi 97/67/EY)

(2 a) Korvataan 3 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
2. Tätä varten jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteitä siitä 
huolehtimiseksi, että yhteyspisteiden ja 
lähetyspaikkojen tiheydessä otetaan 
huomioon käyttäjien tarpeet ja että 
yhteyspisteiden ja lähetyspaikkojen tiheys 
on riittävä erityisesti harvaan asutuilla 
alueilla. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
yhteyspisteiden ja lähetyspaikkojen 
kvantifioitavissa oleva 
vähimmäislukumäärä vallitsevan 
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asukastiheyden nojalla.

(Tarkistuksella pyritään täydentämään komission tekemää ehdotusta direktiivin 97/67/EY 
muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden 

täysimääräistä toteuttamista.  Tätä varten myös 15. joulukuuta 1997 annetun direktiivin 
97/67/EY 3 artiklan 2 kohtaa on muutettava esitetyllä tavalla.)

Perustelu

Yleispalvelun määritelmää koskeva täydennys on tarpeen, jotta voidaan taata, että 
vapauttamisen päätökseen saattaminen ei heikennä yhteyspisteiden ja lähetyspaikkojen 
verkostoa harvaan asutuilla alueilla, mikä heikentäisi kyseisillä alueilla tarjottavia palveluja ja 
edistäisi siten maaseudun autioitumista.

Tarkistus 11
1 ARTIKLAN 4 KOHTA

4 artiklan 1 kohta (direktiivi 97/67/EY)

1. Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava 
yleispalvelun tarjonnan varmistamisesta ja 
ilmoitettava komissiolle tämän velvoitteen 
täyttämiseksi toteuttamistaan toimista. 
Jäsenvaltioiden yleispalvelun tarjonnan 
varmistamiseksi toteuttamien toimien 
edistymisestä on ilmoitettava direktiivin 
21 artiklan nojalla perustetulle komitealle, 
joka valvoo edistymistä. 

1. Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava 
yleispalvelun tarjonnan varmistamisesta ja 
ilmoitettava komissiolle tämän velvoitteen 
täyttämiseksi toteuttamistaan toimista. 
Jäsenvaltioiden yleispalvelun tarjonnan 
varmistamiseksi toteuttamien toimien 
edistymisestä on ilmoitettava direktiivin 
21 artiklan nojalla perustetulle komitealle, 
joka valvoo edistymistä, ja erityisesti 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen kohdistuvia 
siihenastisia ja ennakoitavia vaikutuksia.

Perustelu

Lisäys on tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että postipalvelujen täydellisestä vapauttamisesta 
sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvia jo mitattavissa olevia ja 
potentiaalisia vaikutuksia analysoidaan, koska yleispalvelut ovat erittäin merkittäviä tämän 
yhteenkuuluvuuden kannalta.

Tarkistus 12
1 ARTIKLAN 8 KOHTA

7 artiklan 3 kohdan a alakohta (direktiivi 97/67/EY)

a) ottaa käyttöön mekanismin 
myöntääkseen asianomaisille yrityksille 
julkisiin varoihin perustuvan korvauksen 

Poistetaan.
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Perustelu

Postipalvelujen asteittaisella vapauttamisella pyrittiin tehokkuuden ja kannattavuuden 
lisäämiseen, jotta postialan valtiontuet voitaisiin poistaa. Julkiset korvaukset eli verovaroin 
kustannettava postialan tuet ovat ristiriidassa valtion budjettitilanteen kanssa, etenkin 
vakaussopimus huomioon ottaen, ja tukien purkamista edellyttävien EU-kilpailumääräysten 
kanssa.

Tarkistus 13
1 ARTIKLAN 10 KOHTA

9 artiklan 2 kohdan 2 ja 2 a alakohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

Valtuutusten myöntämisen ehdoksi voidaan Valtuutusten myöntämisen ehdoksi voidaan
– tarvittaessa määrätä 
yleispalveluvelvoitteita,

– tarvittaessa määrätä 
yleispalveluvelvoitteita,

– tarvittaessa asettaa kyseisten palvelujen 
laatua, saatavuutta ja tehokkuutta koskevia 
vaatimuksia,
– tarvittaessa määrätä velvoite maksaa 
tukiosuus 7 artiklassa tarkoitettuihin 
rahoitusmekanismeihin. 

– tarvittaessa määrätä velvoite maksaa 
tukiosuus 7 artiklassa tarkoitettuihin 
rahoitusmekanismeihin. 

Valtuutusten myöntämisen ehdoksi on 
asetettava kyseisten palvelujen laatua, 
saatavuutta ja tehokkuutta koskevia 
vaatimuksia.

Perustelu

Sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta on ehdottoman tärkeää, että tarjoaja voi 
täyttää tietyt laadulle, saatavuudelle ja tehokkuudelle asetetut vaatimukset, jotta palvelujen laatu 
ei kärsi alueilla, joilla toimii useampi tarjoaja.

Tarkistus 14
1 ARTIKLAN 10 A KOHTA (uusi)

9 artiklan 5 a kohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

5 a. Jäsenvaltiot toteuttavat 
oikeudenmukaisen kilpailun luomiseksi 
sääntelytoimia, jotta postipalvelujen alalla 
sovelletaan samassa jäsenvaltiossa 
vertailukelpoisia työehtoja ja uudet 
tarjoajat luovat erityisesti laadukkaita 
työpaikkoja.
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(Tarkistuksella pyritään täydentämään komission tekemää ehdotusta direktiivin 97/67/EY 
muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden 

täysimääräistä toteuttamista.  Tätä varten myös 15. joulukuuta 1997 annettuun direktiiviin 
97/67/EY on sisällytettävä uusi artikla esitetyllä tavalla.)

Perustelu

Eräillä vapautetuilla postipalvelumarkkinoilla on käynyt niin, että uudet tarjoajat soveltavat 
selvästi huonompia työehtoja kuin yleispalvelujen tarjoajat. Tämä johtaa ensinnäkin kilpailun 
vääristymiseen ja toisekseen postipalvelualan työmarkkinoiden huonontumiseen ja nämä 
kielteiset vaikutukset saattavat korostua etenkin rakennerahastoista tukea saavien EU:n 
heikommin kehittyneiden alueiden, maaseudun alueiden ja syrjäisten alueiden työmarkkinoilla.

Tarkistus 15
1 ARTIKLAN 14 KOHTA12 artiklan 1 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

" - hintojen on oltava kohtuulliset, ja niiden 
on mahdollistettava se, että palvelut ovat 
kaikkien käyttäjien saatavilla. Jäsenvaltiot 
voivat ylläpitää tai ottaa käyttöön sokeille ja 
heikkonäköisille tarkoitettuja maksuttomia 
postipalveluita,"

" - hintojen on oltava kohtuulliset, ja niiden 
on mahdollistettava se, että palvelut ovat 
kaikkien käyttäjien saatavilla. 
Jäsenvaltioiden on annettava säännöksiä 
sokeille ja heikkonäköisille tarkoitettujen 
maksuttomien postipalvelujen 
ylläpitämisestä tai käyttöön ottamisesta,"

Perustelu

Vapautetuilla markkinoilla ei saa muodostua kilpailuetua tarjoajille, jotka eivät saata tiettyjä 
postipalveluja maksutta sokeiden ja heikkonäköisten saataville. Tällainen velvoite on sen sijaan 
sisällytettävä yleispalveluvelvoitteeseen, joka on tarpeen sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta.

Tarkistus 16
1 ARTIKLAN 14 KOHTA12 artiklan 2 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

"- hintojen on oltava kustannuslähtöisiä ja 
tuotettava tehokkuusetuja. Jos yleinen etu 
niin vaatii, jäsenvaltiot voivat päättää 
soveltaa yhtenäistä hinnoittelua
yksikköhintaan tarjottaviin palveluihin ja 
muihin lähetyksiin koko alueellaan ja/tai
muiden jäsenvaltioiden alueilla,"

"- hintojen on oltava kustannuslähtöisiä ja 
tuotettava tehokkuusetuja. Jäsenvaltioiden 
on yleisen edun ja erityisesti sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
varmistamiseksi säädettävä, että 
yksikköhintaan tarjottaviin palveluihin, joita 
kuluttajat ja pk-yritykset käyttävät 
palveluluokkana eniten, ja tarvittaessa 
muihin lähetyksiin, sovelletaan yhtenäistä 
hinnoittelua koko alueellaan ja muiden 
jäsenvaltion alueilla,"
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Perustelu

EU:n alueellisen yhteenkuuluvuuden periaatteen huomioon ottamiseksi on tietyille ensisijaisesti 
yksityiskuluttajien ja pk-yritysten käyttämille palveluille asetettava yhtenäinen tariffi, jota 
sovelletaan koko EU:n alueella. Tätä periaatetta ei pidä kyseenalaistaa edes vapauttamisen 
loppuun saattamisen jälkeen.

Tarkistus 17
1 ARTIKLAN 17 KOHTA21 artiklan 1 kohta (direktiivi 97/67/EY)

1. Komissiota avustaa komitea. 1. Komissiota avustaa komitea. Komitea 
koostuu jäsenvaltioiden edustajista sekä 
kunkin jäsenvaltion alue- ja 
paikallisviranomaisten edustajista.

Perustelu

Komitealla on merkittävät täytäntöönpanovaltuudet ja direktiivin toteuttaminen vaikuttaa 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Siksi on tärkeää, että kunkin jäsenvaltion alue- ja paikallistaso 
on edustettuna komiteassa ja osallistuu siten täytäntöönpanoon. Tämä on ainoa tapa 
vapauttamisprosessista alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvien vaikutusten 
asianmukaiseksi huomioon ottamiseksi.

Tarkistus 18
1 ARTIKLAN 21 KOHTA23 artikla (direktiivi 97/67/EY)

Kolmen vuoden välein ja ensimmäisen 
kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2011 komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle tämän direktiivin soveltamista 
koskevan kertomuksen, johon sisältyy 
asianmukaiset tiedot alan kehityksestä, 
erityisesti talouden, yhteiskunnan ja 
työllisyyden rakenteista ja teknologiaa 
koskevista näkökohdista sekä palvelun 
laadusta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle."

Kolmen vuoden välein ja ensimmäisen 
kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2011 komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle tämän direktiivin soveltamista 
koskevan kertomuksen, johon sisältyy 
asianmukaiset tiedot alan kehityksestä, 
erityisesti talouden, yhteiskunnan ja 
työllisyyden rakenteista ja teknologiaa 
koskevista näkökohdista sekä palvelun 
laadusta ja vapauttamisen siihenastisista ja 
ennakoitavista vaikutuksista sosiaaliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen.
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Perustelu

On tärkeää, että kertomuksessa käsitellään myös vapauttamisesta sosiaaliseen ja alueelliseen 
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yhteenkuuluvuuteen kohdistuvia vaikutuksia ja että niistä tiedotetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle säännöllisesti, jotta tarvittaessa voidaan toteuttaa sääntelytoimia.
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