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KESKIVIIKKONA 8. TOUKOKUUTA 1996 PIDETYN ISTUNNON POYTAKIRJA

(96/C 152/01 )

Istunnon kulku

Puhetta johti puhemies
HÄNSCH

(Istunto avattiin klo 15.00.)
1 . Istuntokauden uudelleen avaaminen

Puhemies julisti Euroopan parlamentin 19. huhtikuuta 1996
keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi .

hänen äidinkielensä, koska kokouksessa ei jälleen kerran ollut
ruotsin- ja suomenkielistä simultaanitulkkausta; hän tuomitsi
tämän sietämättömänä pitämänsä syrjinnän ;
— Macartney antoi parlamentille tiedoksi, että Skotlannin
asioista vastaava Ison-Britannian ministeri on kieltänyt Euroo
pan lipun esille asettamisen julkisiin rakennuksiin toukokuun
9, päivän juhlan yhteydessä Skotlannissa ja sen, että koululai
sille jaetaan Euroopan unionia koskevaa tiedotusmateriaalia;
tämä vastalauseena Euroopan unionin kantaan BSE-kysymyk
sessä;

—

2. Muistopuhe
Puhemies kunnioitti parlamentin puolesta 21 . huhtikuuta 1996
kuolleen Hersantin muistoa.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.

3. Pöytakirjan hyväksyminen
Dupuis oli halunnut äänestää Patrick Kellyä koskeneen päätös
lauselmaesityksen puolesta eikä sitä vastaan (pöytäkirjan osa I,

Miller tästä puheenvuorosta;

— Florio viittasi työjärjestyksen 28 artiklan 2 kohtaan ja
muistutti esittäneensä marraskuussa 1995 puheenjohtajistolle
Euroopan parlamentin Brysselin kiinteistöpolitiikkaa koske
van kysymyksen, johon hän työjärjestyksen määräysten vastai
sesti joutui odottamaan vastausta neljä kuukautta ja johon hän
sittemmin sai epätyydyttävän vastauksen ; hän pyysi, että
hänen kysymyksensä selvitetään toivotulla tavalla, ja kysyi ,
miksi tämäntyyppiset kysymykset jäävät ilman vastausta (pu
hemies vastasi hänelle tutkivansa asian).

kohta 22, 18.4.1996).

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Vastaanotetut asiakirjat
Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa seuraavat asiakirjat:

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron:
— McNally viittasi työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohtaan ja
esitti vastalauseensa siitä, että edellisenä päivänä pidetyssä
energia-asioita käsittelevän valiokunnan kokouksessa eräs
esittelijä joutui ilmaisemaan itseään kielellä, joka ei ollut

a) neuvostolta:

— Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja
Euroopan atomienergiayhteisön sekä Valkovenäjän tasavallan
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väliaikainen sopimus kaupasta ja kaupan liitännäistoimenpi
teistä (5671 /96 - C4-0248/96 - 96/0053(CNS ))
lähetetty

—

Ehdotus kahdeksanneksi Euroopan parlamentin ja neuvos
ton direktiiviksi kesäaikasäännöksistä ( KOM(96)0106 —
C4-0252/96 - 96/0082(COD))
lähetetty

toimivaltaiseen valiokuntaan : RELA
lausuntoa varten : kaikkiin valiokuntiin

toimivaltaiseen valiokuntaan : TRAN

lausuntoa varten : ECON , ENVI

oikeudellinen perusta : EY 228 art. 2 kohta, EHTY 95 art.,
Euratom 101 art . 2 alakohta

oikeudellinen perusta: EY 100 a art.
—

Komission tiedonanto EU:n suhteista Keski-Aasian uusiin

itsenäisiin valtioihin ( KOM(95)0206 — C4-0256/96)

b) komissiolta :

lähetetty
toimivaltaiseen valiokuntaan : AFET

lausuntoa varten : RELA , ENVI , DEVE

ba) ehdotukset ja/tai tiedonannot:
— Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamen
tille radioaktiivisten aineiden turvallisesta kuljetuksesta
Euroopan unionissa (KOM(96)001 1 — C4-0241 /96)
lähetetty

bb) ehdotukset määrärahojen siirroksi:
— Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi nro 09/96 Euroopan
yhteisöjen varainhoitovuoden 1996 yleisen talousarvion pää
luokan III luvusta lukuun — Komissio — Osa B ( SEK(96)0668
_ C4-0244/96)

toimivaltaiseen valiokuntaan : TRAN

lausuntoa varten : RECH, ASOC , ENVI

lähetetty
—

Komission tiedonanto Euroopan unionin toimintamalli

suhteiden

luomiseksi

Transkaukasian

toimivaltaiseen valiokuntaan : BUDG

tasavaltoihin

( KOM(95)0205 - C4-0242/96 )

— Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi nro 10/96 Euroopan
yhteisöjen varainhoitovuoden 1996 yleisen talousarvion pää

lähetetty

luokan III luvusta lukuun — Komissio — Osa B ( SEK(96)0731
- C4-0245/96)

toimivaltaiseen valiokuntaan : AFET
lausuntoa varten : asiasta kiinnostuneisiin valiokuntiin

lähetetty
saatavana ranskan kielellä

toimivaltaiseen valiokuntaan : BUDG

— Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien , asetusten ja
hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin
87/ 102 (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/88 )

— Ehdotus määrärahojen siirtämiseksi nro 1 1 /96 Euroopan
yhteisöjen varainhoitovuoden 1996 yleisen talousarvion pää

muuttamisesta
96/0055(COD ))

( KOM(96)0079

—

C4-0243/96

—

luokan III luvusta lukuun — Komissio — Osa B ( SEK(96)0788
- C4-0254/96)

lähetetty
toimivaltaiseen valiokuntaan : BUDG

lähetetty
toimivaltaiseen valiokuntaan : JURI
lausuntoa varten : ENVI

oikeudellinen perusta: EY 100 a art.
— Komission tiedonanto rotusyrjinnästä, muukalaisvihasta ja
antisemitismistä ( KOM(95)0653 — C4-0250/96 )

bc) seuraavat asiakirjat:
— Komission lausunto Euroopan parlamentin esittämistä
muutoksista, jotka koskevat neuvoston yhteistä kantaa ehdo
tuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rajo
jen yli suoritettavista tilisiirroista (KOM(96)0172 —
C4-0246/96 - 94/0242(COD))

lähetetty
toimivaltaiseen valiokuntaan : LIBE

lähetetty

lausuntoa varten : BUDG, JURI , ASOC

toimivaltaiseen valiokuntaan : ECON

— Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
alkuperäisen taideteoksen tekijän hyväksi tulevasta jälleen
myyntikorvauksesta (KOM(96)0097 — C4-0251 /96 —

oikeudellinen perusta: EY 100 a art.

96/0085(COD))

lähetetty
toimivaltaiseen valiokuntaan : JURI
lausuntoa varten : CULT

lausuntoa varten : JURI, ENVI

— Neuvoston päätöksen 94/78/EY, Euratom, 8 artiklan mu
kainen väliaikainen kertomus tutkimus- ja kehittämistoimintaa
sekä innovaatioita koskevien yhteisön tilastojen monivuotises
ta kehittämisohjelmasta (KOM(96)0042 — C4-0247/96)
lähetetty
toimivaltaiseen valiokuntaan : RECH

oikeudellinen perusta: EY 100 a art.

lausuntoa varten : BUDG , ECON
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—

Ensimmäinen kertomus kulttuurinäkökohtien huomioon

ottamisesta Euroopan yhteisön toiminnassa (KOM(96)0160 —
C4-0249/96)

—

**I Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY)

HI-virusta/AIDS:ia koskevista toimista kehitysmaissa
(KOM(95)0293 - C4-0335/95 - 95/01 64(SYN)) - kehitys- ja
yhteistyövaliokunta

lähetetty
toimivaltaiseen valiokuntaan : CULT

Esittelijä: André-Léonard

lausuntoa varten : RELA, JURI

(A4-01 13/96)

saatavana ranskan kielellä

— Mietintö luonnoksesta komission päätökseksi jäsenvaltioi
den ja komission toteuttamista 16 päivänä toukokuuta 1994
— Komission lausunto Euroopan parlamentin esittämistä
muutoksista, jotka koskevat neuvoston yhteistä kantaa ehdo
tuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kas
vinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksen käyttöönottamisesta
(KOM(96)0185 - C4-0260/96 - 94/0285(COD))
lähetetty

annetun neuvoston asetuksen ( EY) N:o 1164/94 mukaisiin
koheesiorahaston toimiin liittyvistä tiedotus- ja mainontatoi
menpiteistä (C4-014/96 — C4-0014/96) — aluepoliittinen valio
kunta

Esittelijä: Sornosa Martinez
(A4-0 1 1 4/96)

toimivaltaiseen valiokuntaan : JURI

lausuntoa varten : AGRI , ECON , RECH, ENVI

— * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön
maataloustilastojen kehittämisestä (KOM(95)0472 — C4-0526/
95 — 95/0250(CNS )) — maataloutta ja maaseudun kehittämistä

oikeudellinen perusta: EY 100 a art.

käsittelevä valiokunta

Esittelijä: Jové Peres
(A4-01 15/96)

c) parlamentin valiokunnilta:

—

ca) mietinnot:

* Mietintö ehdotuksesta 27 neuvoston asetukseksi maata

— Mietintö kehityskysymyksistä/tavoitteen 1 mukaisista
rakennepoliittisista toimenpiteistä Portugalissa (94D0170 —
C4-0035/96) — aluepoliittinen valiokunta

loustuotteiden hintojen vahvistamisesta ja tietyistä liitännäis
toimenpiteistä 1996/ 1997 (KOM(95)0044 - C4-0159/96 al
kaen C4-01 85/96 asti - 96/0056(CNS ) alkaen 96/0077(CNS)
asti ja 96/0903(CNS ) alkaen 96/0907(CNS ) asti ) — maataloutta
ja maaseudun kehittämistä käsittelevä valiokunta

Esittelijä: Chichester

Esittelijä: Santini

( A4-0087/96)

(A4-01 17/96)

— ***I Mietintö komission ehdotuksesta Euroopan parla
mentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltion alueelta laitto
masti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta 15 päivänä

— * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan
yhteisön ja jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden
ja niiden jäsenvaltioiden välisen alueidenvälistä yhteistyötä
koskevan puitesopimuksen tekemisestä (5398/96 — C4-0130/

maaliskuuta 1993 annetun direktiivin N:o 93/7/ETY liitteen

muuttamisesta
( KOM(95)0479
—
C4-0463/95
—
95/0254(COD)) — kulttuuri-, nuoriso- ja koulutusasioita sekä
tiedotusvälineitä käsittelevä valiokunta

96 — 95/026 1 (CNS )) — taloudellisten ulkosuhteiden valiokun
ta

Esittelijä: Valdivielso de Cué
(A4-01 18/96)

Esittelijä: Escudero
(A4-01 10/96)
—

* Mietintö komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi

kulttuuriesineiden viennistä 9 päivänä joulukuuta 1992 anne
tun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 391 1 /92 liitteen muuttami

sesta (KOM(95)0479 - C4-0558/95 - 95/0253(CNS )) kulttuuri-, nuoriso- ja koulutusasioita sekä tiedotusvälineitä
käsittelevä valiokunta

pöytäkirjan täydennyksen tekemisestä (KOM(95)0726 —
C4-01 14/96 — 96/0005(CNS )) — kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Escudero

Esittelijä: Girão Pereira

( A4-01 1 1 /96)

(A4-0120/96)

— **I Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ympäris
tön alalla kestävän kehityksen yhteydessä kehitysmaissa toteu
tetuista toimista ( KOM(95)0294 - C4-0334/95
95/01 61 (SYN)) — kehitys- ja yhteistyövaliokunta

— * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan
yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä Mau
ritanian edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopi
muksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudelli
sen korvauksen vahvistamisesta 15 päivän marraskuuta 1995
ja 31 päivän heinäkuuta 1996 väliseksi ajanjaksoksi tehdyn

-

— Mietintö komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroo
pan parlamentille Euroopan työmarkkinasuhteiden keskuksen
perustamisesta ( KOM(95)0445 — C4-0440/95 ) — sosiaali - ja
työllisyysasiain valiokunta

Esittelijä: Taubira-Delannon

Esittelijä: Morris

(A4-01 12/96)

(A4-0121 /96)
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**I Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY)

kehitysmaiden väestöpolitiikoille ja -ohjelmille annettavasta
tuesta (KOM(95)0295 - C4-0421 /95 - 95/0166(SYN)) kehitys- ja yhteistyövaliokunta

Esittelijà: Nordmann

_ ***i Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neu
voston direktiiviksi henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioi
den lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/

686/ETY muuttamisesta (KOM(95)0552 - C4-0533/95 -

95/0279(COD)) — talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspoli
tiikkaa käsittelevä valiokunta

(A4-0122/96)

— Mietintö jalkapallojoukkueiden kannattajien huliganis
mista ja vapaasta liikkumisesta — kansalaisvapauksien ja

Esittelijä: Wolf
(A4-0137/96)

sisäasiain valiokunta

Esittelijä: Roth

—

(A4-0124/96)

tisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä
heinäkuuta 1996 30 päivään kesäkuuta 1999 tiettyihin kehitys
maista peräisin oleviin maataloustuotteisiin (KOM(96)0087 —
C4-0231 /96 — 96/0908(CNS)) — kehitys- ja yhteistyövaliokun

— * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi analysoin
tia, tutkimusta, yhteistyötä ja toimintaa koskevista komission
toimista työllisyyden alalla (Essen) (KOM(95)0250 —
C4-0385/95 — 95/0149(CNS)) — sosiaali- ja työllisyysasiain
valiokunta

Esittelijä: Papakyriazis

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi monivuo

ta

Esittelijä: Fassa
(A4-01 38/96)

(A4-0127/96)

tiikan valiokunta

— Mietintö komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroo
pan parlamentille hakemistomarkkinoiden ja televiestinnän
muiden tietopalveluiden tulevasta kehityksestä kilpailuympä
ristössä (KOM(95)0431 - C4-0454/95 ) - talous- ja raha
asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta

Esittelijä: Gahrton

Esittelijä: Cassidy

— Mietintö komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroo
pan parlamentille Euroopan unionin tulevasta taloudellisesta
avusta Länsirannalle ja Gazan alueelle (KOM(95)0505 —
C4-0488/95 ) — uiko- ja turvallisuusasiain sekä puolustuspoli

(A4-0129/96)
—

Mietintö komission vuoden 1996 taloudellisesta vuosiker

tomuksesta (KOM(96)0086 — C4-0193/96) — talous- ja raha
asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta
Esittelijä: Cassidy
(A4-0131 /96)
—

(A4-0141 /96)

— ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neu
voston direktiiviksi televiestintäpalveluiden yleisten lupien ja
yksittäisten
toimilupien
yleisestä
puitejärjestelmästä
(KOM(95)0545 - C4-0089/96 - 95/0282(COD)) - talous- ja
raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta

Mietintö varainhoitovuoden 1994 talousarvion toteutta

mista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä — Pääluokka I
— Euroopan parlamentti, Pääluokat IV — Tuomioistuin, V —
Tilintarkastustuomioistuin, VI — Talous- ja sosiaalikomitea ja

Esittelijä: W.G. van Velzen
(A4-0142/96)

alueiden komitea — talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Dankert
(A4-0132/96)

— * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tietyistä
Välimeren kalavarojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä
annetun asetuksen (EY) N: o 1626/94 muuttamisesta
(KOM(95)0635 - C4-0069/96 - 95/0328(CNS)) - kalatalous
valiokunta

— ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neu
voston direktiiviksi neuvoston direktiivien 90/387/ETY ja
92/44/ETY muuttamisesta kilpailukykyiseen ympäristöön mu

kauttamiseksi televiestinnän

alalla (KÖM(95)0543

—

C4-0001 /96 — 95/0280(COD)) — talous- ja raha-asioita sekä
teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta
Esittelijä: Herman
(A4-0144/96)

Esittelijä: Baldarelli
(A4-0134/96)

— * Mietinnöt: I. Mietintö komission tiedonannosta rotusyr
jinnästä, muukalaisvihasta ja antisemitismistä (KOM(95)0653
— C4-0250/96); II. Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätök
seksi vuoden 1997 nimeämisestä Euroopan rotusyrjinnän
vastaiseksi vuodeksi (KOM(95)0653 — C4-01 32/96 — 95/

0355(CNS )) — kansalaisvapauksien ja sisäasiain valiokunta

— * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY, Eur
atom) komission paikalla suorittamista tarkastuksista ja toden
tamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistu
vien petosten ja rikkomusten toteamiseksi (KOM(95)0690 —
C4-01 15/96 — 95/0358(CNS )) — talousarvion valvontavalio
kunta

Esittelijä: Oostlander

Esittelijä: Theato

(A4-0135/96)

(A4-0145/96)
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_ ***j Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neu
voston direktiiviksi asianajajan ammatin pysyvän harjoittami
sen helpottamisesta muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa
ammatillinen pätevyys on hankittu (KDM(94)0572 —
C4-01 25/95 — 94/0299(COD)) — oikeusasioita ja kansalaisten
oikeuksia käsittelevä valiokunta

van jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
direktiivin

70/220/ETY

muuttamisesta

(C4-0007/96

—

94/0286(COD)) — ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojava
liokunta

Esittelijä: Bloch von Blottnitz
(A4-01 19/96)

Esittelijä: Fontaine
(A4-0146/96)

— **II suositus toiseen käsittelyyn neuvoston vahvistamasta
yhteisestä kannasta neuvoston direktiiviksi yhteisön ajokortis
ta annetun direktiivin 91 /439/ETY muuttamisesta (C4-0150/96
— 95/0109(SYN)) — liikenne- ja matkailuvaliokunta

— * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi monivuo
tisesta ohjelmasta Euroopan yhteisön kielellisen monimuotoi
suuden edistämiseksi tietoyhteiskunnassa (KOM(95)0486 —
C4-0152/96 — 95/0263(CNS)) — kulttuuri-, nuoriso- ja koulu

Esittelijä: Farassino

tusasioita sekä tiedotusvälineitä käsittelevä valiokunta

(A4-0123/96)

Esittelijä: Mouskouri
(A4-0148/96)

—

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston suositukseksi naisten

ja miesten tasapainoisesta osallistumisesta päätöksentekoon
(KOM(95)0593 - C4-0081 /96 - 95/0308(CNS)) - naisten
oikeuksien valiokunta

Esittelijä: Crepaz
(A4-0149/96)

—

**I Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ansarau

tojen käytön yhteisössä sekä yhteisöön tapahtuvan, turkisten ja
sellaisten maiden alkuperää olevien tietyistä villieläimistä
valmistettujen tuotteiden tuonnin kieltämisestä, joissa käyte
tään pyynnissä ansarautoja tai kansainvälisten, kivutonta
ansastusta koskevien standardien vastaisia menetelmiä, anne
tun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3254/91 muuttamisesta

(KOM(95)0737 - C4-0105/96 - 95/0357(SYN)) - ympäris
tö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Pimenta
(A4-0151 /96)

— **II suositus toiseen käsittelyyn neuvoston vahvistamasta
yhteisestä kannasta neuvoston asetukseksi (EY) humanitaari
sesta avusta (C4-0098/96 - 95/01 19(SYN)) - kehitys- ja
yhteistyövaliokunta

Esittelijà: Sauquillo Perez del Arco
(A4-0125/96)

— **II suositus toiseen käsittelyyn neuvoston vahvistamasta
yhteisestä kannasta neuvoston asetuksen antamiseksi elintar
vikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallinnosta sekä elintar
viketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista (C4-0097/96 —
95/01 60(SYN)) — kehitys- ja yhteistyövaliokunta
Esittelijä: Telkämper
(A4-0126/96)

— **II suositus toiseen käsittelyyn neuvoston vahvistamasta
yhteisestä kannasta neuvoston direktiivin antamiseksi sisävesi
väylien tavara- ja matkustajaliikenteen kansallisten pätevyys
kirjojen myöntämisperusteiden harmonisoinnista yhteisössä
(C4-0068/96 — 94/0196(SYN)) — liikenne- ja .matkailuvalio
kunta

Esitteljä: van der Waal
(A4-0128/96)

cb) suositukset toiseen käsittelyyn:

— ***II suositus toiseen käsittelyyn neuvoston vahvistamas
ta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi luontaisten kivennäisvesien hyödyntämistä ja
markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädän
nön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/77/ETY

muuttamisesta (C4-0060/96 — 94/0235(COD)) — ympäristö1-,

— **II suositus toiseen käsittelyyn neuvoston vahvistamasta
yhteisestä kannasta neuvoston asetukseksi kehitysmaiden
hyväksi toteutettavasta kunnostamis- ja jälleenrakennustoi
minnasta (C4-0099/96 — 95/0165(SYN)) — kehitys- ja yhteis
työvaliokunta
Esittelijä: Andrews
(A4-0136/96)

terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Florenz
(A4-01 16/96)

— ***n suositus toiseen käsittelyyn neuvoston vahvistamas
ta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman
pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koske

— **II suositus toiseen käsittelyyn neuvoston vahvistamasta
yhteisestä kannasta neuvoston direktiivin antamiseksi poly
kloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsit
telystä (PCB/PCT) (C4-0095/96 - 00/0161 (SYN)) - ympäris
tö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esitteljä: Bowe
(A4-0140/96)
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— *** ii suositus toiseen käsittelyyn neuvoston vahvistamas
ta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen antamiseksi elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettä
väksi tarkoitettuja aromiaineita koskevan yhteisen menettelyn
säätämisestä (C4-0059/96 — 0C)/0478(COD)) — ympäristö-,

terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: K. Jensen
(A4-0143/96)

— **II suositus toiseen käsittelyyn neuvoston vahvistamasta
yhteisestä kannasta neuvoston direktiivin antamiseksi jätteiden
käsittelystä kaatopaikoilla (C4-0067/96 — 00/0335(SYN)) —
ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Bowe
(A4-0150/96)

— luonnos komission päätökseksi jäsenvaltioiden ja komissi
on toteuttamista 16 päivänä toukokuuta 1994 annetun neuvos
ton asetuksen (EY) N:o 1164/94 mukaisiin koheesiorahaston
toimiin liittyvistä tiedotus- ja mainontatoimenpiteistä (C4
0014/96), joka oli lähetetty toimivaltaiseen aluepoliittiseen
valiokuntaan (RECH-, TRAN- ja ENVI-valiokunnat, joilta oli
pyydetty lausuntoa, päättivät olla antamatta lausuntoa)

— komission tiedonanto valvonnasta kalastuksen alalla ja
komission tiedonanto rannikkokalastuksesta (lähetetty toimi
valtaiseen kalatalousvaliokuntaan).

7. Parlamentin lausuntojen ja päätöslausel
mien johdosta toteutetut toimet
Puhemies ilmoitti , että jäsenille on jaettu komission tiedonanto
toimista, joihin on ryhdytty parlamentin vuoden 1996 tammi
kuun I ja tammikuun II istuntojaksojen aikana hyväksyttyjen
lausuntojen ja päätöslauselmien johdosta (SP(96) 468/3 ).

5. Neuvoston toimittamat sopimustekstit
Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa neuvostolta seuraavien

asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:
— Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja
Euroopan atomienergiayhteisön sekä Valkovenäjän tasavallan
väliaikainen sopimus kaupasta ja kaupan liitännäistoimenpi

8. Lausuntopyynnöt valiokunnille
Sosiaaliasiain valiokunnalta ja aluepoliittiselta valiokunnalta
pyydettiin lausunto EHTYn sisällyttämistä Euroopan yhtei
söjen talousarvioon koskevasta kysymyksestä (lupa laatia
mietintö: BUDG).

teistä,

— Euroopan yhteisöjen ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteis
työsopimus sekä siihen liittyvä päätösasiakirja,

9. Parlamentin kokoonpano

— Euroopan yhteisöjen ja Kazakstanin kumppanuus- ja
yhteistyösopimus sekä siihen liittyvä päätösasiakirja,

Puhemies antoi tiedoksi , että Matutes Juan on nimitetty
Espanjan hallituksen ulkoasiainministeriksi 6, toukokuuta
1 996; puhemies onnitteli häntä tämän nimityksen johdosta.

— Euroopan talousyhteisön ja Senegalin tasavallan hallituk
sen välisen Senegalin edustalla harjoitettavaa kalastusta koske
van sopimuksen mukainen pöytäkirja kalastusmahdollisuuk
sista ja taloudellisesta korvauksesta 2 päivän lokakuuta 1994 ja
1 päivän lokakuuta 1996 väliseksi ajanjaksoksi sekä kirjeen
vaihtona tehty sopimus Euroopan talousyhteisön ja Senegalin
tasavallan hallituksen välisen Senegalin edustalla harjoitetta
vaa kalastusta koskevan sopimuksen mukaisen kalastusmah
dollisuuksia ja taloudellista korvausta 2 päivän lokakuuta 1994
ja 1 päivän lokakuuta 1996 väliseksi ajanjaksoksi koskevan
pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta.

Puhemies ilmoitti parlamentille, että Riess-Passer on kirjalli
sesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 25 . huhti
kuuta 1996 alkaen .

Parlamentti totesi edustajantoimen tulleen avoimeksi ja antaa
asiasta tiedon kyseiselle jäsenvaltiolle työjärjestyksen 8 arti
klan ja Euroopan parlamentin jäsenten valintaa koskevan
säädöksen 12 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti .

Tämän lisäksi puhemies antoi parlamentille tiedoksi, että
toimivaltaiset Itävallan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että

Franz Linser ja Wolfgang Jung on nimitetty parlamentin
jäseniksi edustajantoimestaan luopuneiden Schweitzerin ja
Riess-Passerin tilalle 26 . huhtikuuta 1996 alkaen .

6. Päätösvallan siirto valiokunnille

(työjärjestyksen 52 artikla)
Puhemies ilmoitti puhemieskonferenssin hyväksyneen, että
työjärjestyksen 52 artiklaa sovelletaan seuraaviin asiakirjoihin :

Hän antoi myös tiedoksi, että toimivaltaiset Ranskan viran
omaiset ovat ilmoittaneet, että Fourçans on nimitetty parla
mentin jäseneksi edesmenneen Hersantin tilalle 3 , toukokuuta
1 996 alkaen .

Hän toivotti nämä uudet kollegat tervetulleeksi ja muistutti
työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan määräyksistä.
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10. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
PSE- ja ARE-ryhmän sekä sitoutumattomien jäsenten pyyn
nöstä parlamentti ratifioi seuraavat nimitykset:
—

ulkoasiain valiokunta: Dupuis,

—

sosiaaliasiain valiokunta: Fourçans,

—

ympäristövaliokunta: Lukas,

Tindemans esitteli yhdessä Robles Piquerin, Plumbin ja
Oomen-Ruijtenin kanssa PPE-ryhmän puolesta Burundin
katastrofaalisesta tilanteesta laatimansa suullisen kysymyksen
neuvostolle ( B4-0430/96).

Puhetta ryhtyi johtamaan varapuhemies
GUTIÉRREZ DIAZ

— työjärjestystä käsittelevä valiokunta: Wibe,
— Kaakkois-Euroopan suhteista vastaava valtuuskunta: Du
puis.
*
*

*

Lucas Pires jättää tehtävänsä maatalousvaliokunnassa.

Pettinari esitteli yhdessä Carnero Gonzálezin ja Wurtzin
kanssa GUE/NGL-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta laati
mansa suullisen kysymyksen neuvostolle (B4-0434/96) ja
komissiolle (B4-0435/96).

Fassa esitteli yhdessä Bertensin, André-Léonardin ja Watsonin
kanssa ELDR-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta laatiman
sa suullisen kysymyksen neuvostolle (B4-0436/96) ja komissi
olle (B4-0437/96).

11 . Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleiksi lehterille
saapuneet PPE-ryhmän järjestämän Robert Schuman -kilpai
lun kymmenen voittajaa ja onnitteli näitä heidän suorituksensa
johdosta.
*

*

Baldin esitteli yhdessä Pastyn kanssa UPE-ryhmän puolesta
Burundin tilanteesta laatimansa suullisen kysymyksen neuvos
tolle (B4-0438/96).

Aelvoet esitteli yhdessä Telkämperin kanssa V-ryhmän puo
lesta Burundin tilanteesta laatimansa suullisen kysymyksen
neuvostolle (B4-0439/96) ja komissiolle (B4-0440/96).

*

Hän toivotti myös parlamentin puolesta tervetulleeksi viralli
selle lehterille saapuneen puheenjohtaja Adam Struzikin johta
man Puolan senaatin valtuuskunnan .

12. Kiireelliset poliittiset aiheet

(tiedonanto ja kysymykset)
Esityslistalla oli seuraavana komission tiedonanto kiireellisistä
poliittisista aiheista.

Neuvoston puheenjohtaja Incisa di Camerana ja komission
jäsen Pinheiro vastasivat kysymyksiin .

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron : Kouchner PSE
ryhmän puolesta, Giinther PPE-ryhmän puolesta, AndréLéonard ELDR-ryhmän puolesta, Pradier ARE-ryhmän puo
lesta, Sauquillo Pérez del Arco, Berend, Kinnock ja Incisa di
Camerana .

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa seuraavat päätöslausel
maesitykset, jotka jäsenet ovat antaneet käsiteltäväksi työjär
jestyksen 40 artiklan 5 kohdan mukaisesti :

Komission jäsen Fischler esitti tiedonnon BSE-taudista.
Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron esittääkseen kysy
myksiä, joihin Fischler vastasi :
Graefe zu Baringdorf, Martinez, Thomas, Funk, Colom i
Naval, Watson, ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavali
okunnan puheenjohtaja Kenneth D. Collins, Oomen-Ruijten,
Macartney, Hyland, Herman, Kouchner, Gredler, Campos,
Böge, Hardstaff, Elles, Vallvé (puhemies huomautti hänelle,
että hänen kysymyksensä ei liity käsiteltävänä olevaan aihee
seen), Keppelhoff-Wiechert, Morgan, Goerens, Liese ja

- Robles Piquer, Tindemans, Plumb, Giinther, Castagnetti ja
Schwaiger PPE-ryhmän puolesta: Burundi (B4-0575/96);
— Fassa, Bertens ja Andre-Leonard ELDR-ryhmän puolesta:
Burundin tilanne (B4-0576/96);

— Pettinari GUE/NGL-ryhmän puolesta: Burundin tilanne
(B4-0577/96);

— Baldi , Aido ja Andrews UPE-ryhmän puolesta: Burundin

McCartin .

tilanne (B4-0578/96);

Morris käytti puheenvuoron .

—

Aelvoet ja Telkämper V-ryhmän puolesta: Burundi

(B4-0579/96);

Puhemies julisti asian käsittelyn päättyneeksi .

— Pradier

ARE-ryhmän

puolesta:

Burundin

tilanne

(B4-0580/96).

13. Burundin tilanne (keskustelu)
Esityslistalla oli seuraavana yhteiskeskustelu viidestä suulli
sesta kysymyksestä.

Puhemies julisti yhteiskeskustelun päättyneeksi .

Äänestys : istunnon pöytäkirja 9.5.1996, osa I, kohta 14.
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14. Komission vuoden 1996 taloudellinen vuosi

kertomus (keskustelu)
Cassidy esitteli talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiik
kaa käsittelevän valiokunnan puolesta laatimansa mietinnön

tin ja neuvoston direktiivin antamiseksi moottoriajoneuvojen
päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi
toteutettavia toimenpiteitä koskevien jäsenvaltioiden lainsää
däntöjen lähentämisestä annetun direktiivin 70/220/ETY
muuttamisesta (C4-0007/96 — 94/0286(COD)) (A4-01 19/96).

komission vuoden 1996 taloudellisesta vuosikertomuksesta

( KOM(96)0086 - C4-0193/96) (A4-0131 /96 ).

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron : sosiaaliasiain va
liokunnan valmistelija Wolf, komission jäsen de Silguy ja
Randzio-Plath PSE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron : Lange PSE-ryhmän
puolesta, Cabrol UPE-ryhmän puolesta, Eisma ELDR-ryhmän
puolesta, Tamino V-ryhmän puolesta, joka selitti samalla
esittelijän poissaolon johtuvan siitä, että tämä osallistuu par
haillaan mielenosoitukseen radioaktiivisten jätteiden kuljetus
ten pysäyttämiseksi Saksassa, ja komission jäsen Bangemann.
Puhemies julisti keskustelun päättyneeksi .

Puhetta ryhtyi johtamaan varapuhemies
CAPUCHO

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron : talous- ja raha
asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevän valiokunnan
puheenjohtaja von Wogau, joka puhui samalla myös PPE
ryhmän puolesta, Giansily UPE-ryhmän puolesta, Gasòliba i
Böhm ELDR-ryhmän puolesta, Ephremidis GUE/NGL-ryh
män puolesta, Hautala V-ryhmän puolesta, Berthu EDN
ryhmän puolesta, sitoutumaton Martinez, Alan J. Donnelly,
Gallagher, Cox , Ribeiro, Blokland, NuBbaumer, Katiforis ja
Porto .

Äänestys : istunnon pöytäkirja 9.5.1996, osa I, kohta 9.

(Istunto keskeytettiin klo 20.00, ja se jatkui klo 21.00.)

Puhetta ryhtyi johtamaan varapuhemies
AVGERINOS

Puhetta ryhtyi johtamaan varapuhemies
FONTANA

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron : Pérez Royo, Lind
qvist, Wibe ja komission jäsen de Silguy .

17. Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten
omat varat arvopaperimarkkinoilla ***I
(keskustelu)

Puhemies julisti keskustelun päättyneeksi .

Äänestys : istunnon pöytäkirja 9.5.1996, osa I, kohta 15 .

15. Tavara- ja matkustajaliikenteen pätevyys
asiakirjat **II (keskustelu)
Van der Waal esitteli liikenne- ja matkailuvaliokunnan puoles
ta laatimansa suosituksen toiseen käsittelyyn neuvoston yhtei
sestä kannasta neuvoston direktiivin antamiseksi sisävesiväy
lien tavara- ja matkustajaliikenteen kansallisten pätevyys
asiakirjojen myöntämisperusteiden harmonisoinnista yhteisös
sä (C4-0068/96 - 94/0196(SYN) (A4-0128/96).

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron : komission jäsen
Kinnock, esittelijä Van der Waal esitti komissiolle kysymyk
siä, joihin Kinnock vastasi .

Oddy esitteli oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia käsittele
vän valiokunnan puolesta laatimansa mietinnön ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalve
luyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 15
päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin
93/6/ETY ja sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla 10
päivänä toukokuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin
93/22/ETY muuttamisesta ( KOM(95)0360 - C4-0305/95 95/01 88(COD )) ( A4-0034/96).

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron : McIntosh PPE
ryhmän puolesta, Lindholm V-ryhmän puolesta ja komission
jäsen Monti .
Puhemies julisti keskustelun päättyneeksi .

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.5.1996, osa I, kohta 6.

Puhemies julisti keskustelun päättyneeksi .

Äänestys : istunnon pöytäkirja 9.5.1996, osa I, kohta 10.

18. AIDS kehitysmaissa **I (keskustelu)
16. Moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttama
ilman pilaantuminen ***H (keskustelu)
Bloch von Blottnitz esitteli ympäristö-, terveys- ja kuluttajan
suojavaliokunnan puolesta laatimansa suosituksen toiseen
käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamen

André-Léonard esitteli kehitys- ja yhteistyövaliokunnan puo
lesta laatimansa mietinnön ehdotuksesta neuvoston asetuksek

si (EY) HI-virusta/AIDS:ia koskevista toimista kehitysmaissa
( KOM(95)0293 - C4-0335/95 - 95/0164(SYN)) (A4-0113/
96).
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Koska esittelijä ei ollut vielä saapunut paikalle, puheenvuoron
käyttivät Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Aelvoet Vryhmän puolesta ja Dury .

20. Monivuotinen yleinen tullijärjestelmä tietyil
le maa- ja kalataloustuotteille * (keskustelu)
Fassa esitteli kehitys- ja yhteistyövaliokunnan puolesta laati

André-Léonard esitteli laatimansa mietinnön .

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron: Kouchner PSE
ryhmän puolesta, Liese PPE-ryhmän puolesta ja komission
jäsen Pinheiro.
Puhemies julisti keskustelun päättyneeksi .

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.5.1996, osa I, kohta 8 .

mansa mietinnön ehdotuksesta neuvoston asetukseksi moni

vuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päi
västä heinäkuuta 1996 30 päivään kesäkuuta 1999 tiettyihin
kehitysmaista
peräisin
oleviin
maataloustuotteisiin
( KOM(96)0087 - C4-0231 /96 - 96/0908(CNS )) (A4-0138/
96).

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron : kalatalousvaliokun
nan valmistelija Fraga Estévez, Giinther PPE-ryhmän puolesta,
Telkämper V-ryhmän puolesta ja komission jäsen Pinheiro.
Puhemies julisti keskustelun päättyneeksi .

19. Kehitysmaissa ympäristön alalla kestävän
kehityksen yhteydessä toteutetut toimet **I
(keskustelu)
Taubira-Delannon esitteli kehitys- ja yhteistyövaliokunnan
puolesta laatimansa mietinnön ehdotuksesta neuvoston asetuk
seksi ympäristön alalla kestävän kehityksen yhteydessä kehi
tysmaissa toteutetuista toimista (KOM(95)0294 — C4-0334/95
- 95/01 6 1 ( SYN) (A4-01 12/96 ).

Äänestys : istunnon pöytäkirja 9.5.1996, osa I, kohta 12.

21 . Seuraavan istunnon esityslista
Puhemies ilmoitti, että huomisen istunnon esityslista on seu
raava :

klo 9.30 - 13.00:
klo 9.30 - 11.30:

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron : ympäristö-, ter
veys- ja kuluttajansuojavaliokunnan valmistelija Pimenta,
Dury PSE-ryhmän puolesta, Liese PPE-ryhmän puolesta, Gon

zalez Älvarez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Telkämper V-

—

mietintö: Simpson — postipalvelut ***I

—

mietintö: Oostlander — Euroopan rotusyrjinnän vastainen
vuosi *

ryhmän puolesta, Van Putten, Gillis, komission jäsen Pinheiro
ja Van Putten esittääkseen komissiolle kysymyksen, johon
Pinheiro vastasi .

ko 11.30:

Puhemies julisti keskustelun päättyneeksi .

—

Äänestys : istunnon pöytäkirja 9.5.1996, osa I, kohta 11 .

(Istunto päättyi klo 22.50.)

äänestykset

Enrico VINCI

Nicole FONTAINE

pååsihteeri

varapuhemies
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TORSTAINA 9. TOUKOKUUTA 1996 PIDETYN ISTUNNON PÖYTÄKIRJA
(96/C 152/02)

OSA

I

Istunnon kulku

69/208/ETY ja 70/458/ETY muuttamisesta (KOM(96)0127 —

Puhetta johti varapuhemies

C4-0269/96-96/0099(CNS ))

FONTAINE

lähetetty
toimivaltaiseen valiokuntaan : AGRI
lausuntoa varten : ENVI

(Istunto avattiin klo 9.30.)

oikeudellinen perusta: EY 43 art.

McMahon käytti puheenvuoron viitaten Macartneyn puheen
vuoroon (kohta 3 ) ja huomautti , että hänen vaalipiirissään
useat paikalliset viranomaiset juhlivat toukokuun 9, päivää
Euroopan päivänä (puhemies totesi tämän huomautuksen).

— Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön
ja Guinean tasavallan hallituksen välisessä Guinean rannikon
edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa
määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen kor
vauksen vahvistamista 1 päivän tammikuuta 1996 ja 31 päivän
joulukuuta 1997 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemi
sestä (KOM(96)01 1 1 - C4-0270/96 - 96/0084(CNS ))

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin .

toimivaltaiseen valiokuntaan : PECH

1. Pöytäkirjan hyväksyminen

lähetetty
lausuntoa varten : BUDG, DEVE

oikeudellinen perusta: EY 43 art., EY 228 art. 2 kohta ja 3
kohdan ensimmäinen alakohta

2. Vastaanotetut asiakirjat
Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa neuvostolta lausunto

pyynnöt seuraavista asiakirjoista:
— Ehdotus neuvoston asetukseksi Kreikasta peräisin olevien
tiettyjen tuoreiden hedelmien ja vihannesten kuljetusta koske
vista erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o
3438/92
muuttamisesta
soveltamisajan
osalta
(KOM(96)0142 - C4-0267/96 - 96/0100(CNS ))
lähetetty

— Ehdotus neuvoston direktiiviksi geneettisesti muunnettujen
mikro-organismien käytöstä suljetuissa oloissa annetun neu
voston direktiivin 90/219/ETY muuttamisesta (KOM(95)0640
- C4-0271 /96 - 95/0340(CNS ))

lähetetty
toimivaltaiseen valiokuntaan : ENVI
lausuntoa varten : RECH

oikeudellinen perusta: EY 130 s art.

toimivaltaiseen valiokuntaan : AGRI

lausuntoa varten : BUDG, CONT

oikeudellinen perusta: EY 43 art.

3. Postipalvelut ***I (keskustelu)

— Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja
Seychellien tasavallan hallituksen välisessä Seychellien ranni
kon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuk
sessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen
korvauksen vahvistamista 18 päivän tammikuuta 1996 ja 17
päivän tammikuuta 1999 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan
tekemisestä ( KOM(96)0131 - C4-0268/96 - 96/0089(CNS ))
lähetetty
toimivaltaiseen valiokuntaan : PECH

lausuntoa varten : BUDG, DEVE

oikeudellinen perusta: EY 43 art., EY 228 art. 2 kohta ja 3
kohdan ensimmäinen alakohta

— Ehdotus neuvoston direktiiviksi juurikkaiden siementen,
rehukasvien siementen, viljakasvien siementen , siemenperu
noiden, öljy- ja kuitukasvien siementen ja vihannesten siemen
ten pitämisestä kaupan annettujen neuvoston direktiivien
66/400/ETY,

66/40 l /ETY,

66/402/ETY,

66/403/ETY,

Simpson esitteli laatimansa liikenne- ja matkailuvaliokunnan
mietinnön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi yhteisön postipalvelujen kehittämistä koskevista
yhteisistä säännöistä ja palvelun laadun parantamisesta
( KOM(95)0227 - C4-0540/95 - 95/022 1 (COD)) (A4-0105/
96).

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron : talous- ja raha
asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevän valiokunnan val
mistelija Billingham, oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia
käsittelevän valiokunnan valmistelija Cot, sosiaali- ja työlli
syysasiain valiokunnan valmistelija Crowley, Newman PSE
ryhmän puolesta, Ferber PPE-ryhmän puolesta, Wijsenbeek
ELDR-ryhmän puolesta, Gerard Collins UPE-ryhmän puoles
ta, Moreau GUE/NGL-ryhmän puolesta, Van Dijk V-ryhmän
puolesta, Dary ARE-ryhmän puolesta, Van der Waal EDN
ryhmän puolesta, Fayot, Jarzembowski , Donnay, Fabre
Aubrespy, Castricum, McIntosh ja Farthofer,
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Puhetta ryhtyi johtamaan varapuhemies
CAPUCHO

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron: Stenmarck, Pana
gopoulos, Lulling, Bernardini, Simpson, komission jäsen Ban
gemann ja Crowley Bangemannin puheenvuoron johdosta.
Puhemies julisti keskustelun päättyneeksi.

6. Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten
omat varat arvopaperimarkkinoilla ***I
(äänestys)
Mietintö: Oddy — A4-0034/96
EHDOTUS DIREKTIIVIKSI KOM(95)0360 - C4-0305/95 95/01 88(COD):

Hyväksytyt tarkistukset: 1 — 4 yhtenä ryhmänä KÄ:ssä (277

Äänestys: osa I, kohta 7 .

puolesta, 3 vastaan, 5 tyhjää)

Parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen näin muutettuna
(osa II, kohta I ).

4. Euroopan rotusyrjinnän vastainen vuosi
1997 * (keskustelu)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI :

Oostlander esitteli laatimansa kansalaisvapauksien ja sisäasi
ain valiokunnan mietinnön komission tiedonannosta rotusyr
jinnästä, muukalaisvihasta ja antisemitismistä (KOM(95)0653
— C4-0250/96) ja ehdotuksesta neuvoston päätökseksi vuoden
1997 nimeämisestä Euroopan rotusyrjinnän vastaiseksi vuo
deksi (KOM(95)0653 - C4-0132/96 - 95/0355(CNS))
(A4-0135/96).

Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman (osa II,
kohta 1 ).
*

*

*

Puhemies totesi , ettei määräenemmistö ollut vieläkään saavu

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron: budjettivaliokun
nan valmistelija Gredler, Schulz PSE-ryhmän puolesta,
Colombo Svevo PPE-ryhmän puolesta, Caccavale UPEryhmän puolesta, Nordmann ELDR-ryhmän puolesta, Pailler
GUE/NGL-ryhmän puolesta, Roth V-ryhmän puolesta, sitoutu
maton Parigi , Ford, Cars, Le Gallou ja komission jäsen Gradin.

tettavissa ja päätti edelleen jatkaa äänestyksillä, joihin ei
vaadita määräenemmistöä.

7. Postipalvelut ***I (äänestys)
Mietintö: Simpson — A4-01 05/96
EHDOTUS DIREKTIIVIKSI KOM(95)0227 - C4-0540/95 95/022 1 (COD):

Puhetta ryhtyi johtamaan puhemies
HÄNSCH

Esittelijä huomautti, että tark. 81 eräiden kieliversioiden välillä
on yhdenmukaisuusongelmia, ja korosti, että saksankielinen
versio on todistusvoimainen .

Puhemies julisti keskustelun päättyneeksi .

Äänestys: osa I, kohta 13 .

Hyväksytyt tarkistukset: 1 ; 2; 3 KÄ:ssä ( 192 puolesta, 103
vastaan, 12 tyhjää); 4; 5 KÄ:ssä ( 182 puolesta, 124 vastaan, 9
tyhjää); 6; 7 ja 8 yhtenä ryhmänä; 9 ; 10 ja 11 yhtenä ryhmänä;
1 2 ja 13 yhtenä ryhmänä; 14; 15 ; 16; 17 ja 18 yhtenä ryhmänä;

*
*

*

Bourlanges käytti puheenvuoron ja valitti, että parlamentti
pitää istunnon 9 , toukokuuta, jota on juhlittu Euroopan päivänä
Milanon Eurooppa-neuvostosta lähtien.

19 ja 20 yhtenä ryhmänä; 21 NHÄ:ssä; 22; 23 ja 24 yhtenä
ryhmänä KÄ:ssä ( 188 puolesta, 1 17 vastaan, 3 tyhjää); 25 ; 26;
27 NHÄ:ssä; 28 ja 29 yhtenä ryhmänä; 30; 31 ; 32 ; 33 ; 34 — 36
yhtenä ryhmänä; 37 kohta kohdalta äänestykset; 38 kohta
kohdalta; 39; 40 kohta kohdalta; 41 — 44 yhtenä ryhmänä; 45 ;
81 ; 47 ; 48 ja 49 yhtenä ryhmänä; 50 kohta kohdalta; 51 ; 52
kohta kohdalta; 53 ; 54 kohta kohdalta; 55 ja 56 yhtenä
ryhmänä; 57 ; 58
Hylätyt tarkistukset: 82 ; 61 ; 75 ; 88 ; 76; 89; 63 ; 87 ; 86; 79 ; 70;

5. Toukokuun 9, päivän juhlinta

73 ; 83 ; 84 ; 65 ; 71 ; 67 ; 74 ; 72 ; 77 ; 85 ; 78

Puhemies antoi julkilausuman 9, toukokuuta vietettävästä
Euroopan päivästä.

Rauenneet tarkistukset: 62 ; 66 ; 46 ; 68

Mitätöidyt tarkistukset: 59 ; 60; 64; 69
Peruutetut tarkistukset: 80

ÄÄNESTYKSET

Johdanto-osan 22. kappaleen alkuperäinen teksti hylätään.
Puhemiehen ehdotuksesta parlamentti päätti äänestää ensin
Oddyn mietinnöstä (A4-0034/96), koska läsnäolevien jäsenten
määrä ei riittänyt esityslistaan kirjattujen ensimmäisten äänes
tysten edellyttämään määräenemmistöön.

Erilliset äänestykset: 7 ja 8 yhdessä, 9 ; 10 ja 11 yhdessä; 17 ja
1 8 yhdessä; 23 ja 24 yhdessä; 26; 30; 32 (PPE); 33 (ARE); 55 ja
56 yhdessä; 58 (PPE)
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Parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen näin muutettuna

Kohta kohdalta äänestykset:

NHÄ:ssä (PSE)
Tark. 37 (ELDR, PPE):
1,
2,
3,
4,

osa:
osa:
osa:
osa:

1,
2,
3,
4,

alakohta
alakohta
alakohta
alakohta

vastaan :

1 , osa: 1 . alakohta kolmannen luetelmakohdan loppuun asti
4,
5,
6,
7,

(osa II, kohta 2).

(Brendan P. Donnelly oli halunnut äänestää ehdotuksen puo
lesta.)

Tark. 38 (ELDR, PPE):
osa:
osa:
osa :
osa:

311)

257
34
19

tyhjåå:

5 , osa: 5 , alakohta (ilman kolmatta luetelmakohtaa)
6, osa: 5 , alakohta (kolmas luetelmakohta)

2,
3,
4,
5,

annetut åånet :

puolesta:

luetelmakohta
luetelmakohta
luetelmakohta
luetelmakohta

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI :

Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman NHÄ:ssä
(PPE)

Tark. 40 (1 kohta) (ELDR):

1 , osa: sanaan «kirjelähetysten» asti
2 , osa: sanat «mukaan lukien suoramainonta»

annetut äänet :

291

puolesta:

250

vastaan :

21

tyhjää:

20

3 , osa: kohdan loppuosa

(osa II, kohta 2).

Tark. 40 (2 kohta) (ELDR):

(Brendan P. Donnelly oli halunnut äänestää puolesta.)

1 , osa: sanoihin « 100 a artiklan mukaisesti» asti

2, osa: loppuosa
(3 (alkuperäisen kohdan poistaminen) ja 4 kohdasta äänestet

(Koska Ford oli äänestänyt Redingin kortilla, tämän nimi on
korvattava Fordin nimellä.)

tiin erikseen.)
*

*

Tark. 50 (ELDR, PPE):

1 , osa: 1 , alakohta sanaan «sopimus» asti
2, osa: sanaan «ajassa» asti
3 , osa: loppuosa

4, osa: 2, alakohta (alkuperäisen alakohdan poistaminen)
5 , osa: 3 , alakohta (alkuperäisen alakohdan poistaminen)

*

Roth-Behrendt käytti puheenvuoron ja pyysi puhemiestä huo
mauttamaan jäsenille, että jäljellä on äänestyksiä, jotka edellyt
tävät määräenemmistöä, ja Oomen-Ruijten käytti puheenvuo
ron tämän puheenvuoron johdosta.

Tark. 52 (ELDR):

1 , osa: viisi ensimmäistä alakohtaa (sanoihin «otettu huo

8. AIDS kehitysmaissa **I (äänestys)
Mietintö: André-Léonard — A4-0113/96

mioon» asti)
2 , osa: 6, alakohta
3 , osa: 7 , alakohta

EHDOTUS ASETUKSEKSI KOM(95)0293 - C4-0335/95 95/01 64(SYN):

Tark. 54 (ELDR):
1 , osa: 1 , alakohta
2 , osa: 2 , alakohta

Mietinnön tarkistuksen 7 teksti sisältyy tarkistukseen 6 ja
tarkistuksen 38 teksti sisältyy tarkistukseen 37 .

Nimenhuutoäänestysten tulokset:
Tark. 21 (EDN):
annetut äänet:

310

puolesta:

291

vastaan :

tyhjää:

8

11

Hyväksytyt tarkistukset: 1 — 3 yhtenä ryhmänä; 40 suullisesti
muutettu; 41 ; 4; 5 ; 6; 45 ; 43 ; 9—13 yhtenä ryhmänä; 14 — 16
yhtenä ryhmänä; 17 kohta kohdalta; 18 suullisesti muutettu;
19 ; 20, 21 ja 23 yhtenä ryhmänä; 46 kohta kohdalta; 25 ; 26; 27 ;
22 ; 28 — 34, 36, 37 ja 39 yhtenä ryhmänä; 35
Hylätyt tarkistukset: 44 ; 42 ; 47
Rauenneet tarkistukset: 8 ; 24

Tark. 27 (EDN):
annetut äänet:

307

puolesta:

286

vastaan :

tyhjää:

15

6

(De Rose, Fabre-Aubrespy ja Berthu olivat halunneet äänestää
vastaan eivätkä puolesta.)

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron:
—

Van Dijk huomautti eroavuuksista tark. 40 käännöksessä,

jonka alkuperäkieli on ranska, ja ehdotti hollanninkielisen
version sanojen «voi johtaa» korvaamista sanalla «johda»
(puhemies totesi, ettei tätä muutosta vastusteta, ja tekstistä
äänestettiin tässä muodossa);
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—

Kouchner valitti, että tark. 18 oli huonosti laadittu, ja

ehdotti tämän tarkistuksen toisen luetelmakohdan sanamuodon
muuttamista seuraavasti :

Käsiteltäväksi kelpaamaton tarkistus: 2 (työjärjestyksen 72
artikla)

Yhteistä kantaa muutettiin täten ( osa II, kohta 5).

«- tutkimuksen suorittamista unionin suojeluksessa tapahtu
van solidaarisuusmekanismin perustamiseksi, jonka avulla
voitaisiin parantaa HIV-tartunnan saaneiden henkilöiden hoi
toa köyhimmissä maissa; tämän vuoksi olisi tutkittava yhdessä
YK:n virastojen, asiasta kiinnostuneiden kansalaisjärjestöjen
ja lääkelaboratorioiden kanssa ja yhteistyössä kehittyneiden
maiden ja erityisesti unionin maiden terveysjärjestelmien
kanssa parasta mahdollista rahoituksellista lähestymistapaa,
jolla saavutetaan pohjoisen ja etelän välinen terapeuttinen
tasa-arvo» (puhemies totesi , ettei ole estettä tämän suullisen
tarkistuksen saattamiselle äänestykseen ).
Erilliset äänestykset: tark. 5 (PPE); 18 (PPE); 35 (UPE);

11. Kehitysmaissa ympäristön alalla kestävän
kehityksen yhteydessä toteutetut toimet **I
(äänestys)
Mietintö : Taubira-Delannon — A4-0112/96

EHDOTUS ASETUKSEKSI KOM(95)0294 - C4-0334/95 95/0161(SYN):

Mietinnön tark. 42 ja 43 sisältyvät tarkistukseen 41 .

Hyväksytyt tarkistukset: 1 — 6 yhtenä ryhmänä; 7 ; 8 ; 9 ; 10 —
14, 18 — 20 ja 23 — 25 yhtenä ryhmänä; 15 ; 16 ; 17 ; 21 ; 22 ; 26;
46; 27 — 33 yhtenä ryhmänä; 47 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39; 40; 41 ; 44;

Kohta kohdalta äänestykset:

45

Tark . 17 ( UPE):

Peruutetut tarkistukset: 49

1 . osa: teksti ilman sanaa «järjestelmällisten»
2 , osa : tämä sana

Rauenneet tarkistukset: 48 ; 34

Tark. 46 (ELDR):

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron: esittelijä tarkistuk
sista 8 ja 48 ; hän peruutti tark. 49.

1 , osa : sanaan « seurannassa» asti

2 , osa: loppuosa
Parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen näin muutettuna
(osa II, kohta 3).

Erilliset äänestykset: tark. 7 (PPE); 15 , 16, 17 (ELDR); 21
(PPE); 22 (UPE ja ELDR); 26, 35 (ELDR); 37 , 38 (PPE); 40
(UPE); 44 (PPE)

Parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen näin muutettuna
LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI :

(osa II, kohta 6).

Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman ( osa II,

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI :

kohta 3).

Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman (osa II,
*

*

kohta 6).
*

Puhemies päätti tässä vaiheessa siirtyä äänestyksiin kahdesta
ensimmäisestä äänestyskohdasta, jotka osalta edellyttävät
määräenemmistöä .

12. Monivuotinen yleinen tullijärjestelmä tietyil
le maa- ja kalataloustuotteille * (äänestys)
Mietintö : Fassa — A4-01 38/96

9. Moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttama
ilman pilaantuminen ***II (äänestys)
Suositus toiseen käsittelyyn : Bloch von Blottnitz —
A4-01 19/96

EHDOTUS ASETUKSEKSI KOM(96)0087 - C4-0231 /96 96/0908(CNS ):

Hylätyt tarkistukset: 1
Parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen (osa II, kohta 7).

NEUVOSTON

YHTEINEN

KANTA

C4-0007/96

-

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI :

94/0286(COD):

Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman (osa II,

Hyväksytyt tarkistukset: 1 — 3 yhtenä ryhmänä
Puhemies julisti yhteisen kannan hyväksytyksi tarkistuksin
muutettuna (osa II, kohta 4).

10. Tavara- ja matkustajaliikenteen pätevyys
asiakirjat **II (äänestys)
Suositus toiseen käsittelyyn : Van der Waal — A4-0128/96
NEUVOSTON

YHTEINEN

KANTA

C4-0068/96

-

kohta 7).

13. Euroopan rotusyrjinnän vastainen vuosi
1997 * (äänestys)
Mietintö : Oostlander — A4-0135/96

I.

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksytyt tarkistukset: 33 KÄ:ssä ( 115 puolesta, 99 vastaan, 7

94/0196(SYN):

tyhjää); 29 (toinen osa ja johdantolause); 29 (kolmas osa); 29

Hyväksytyt tarkistukset: 1 ja 3 — 6 yhtenä ryhmänä

NHÄ:ssä

(neljäs osa); 29 (viides osa); 34; 41 ; 30; 49; 36; 37 NHÄ:ssä; 39
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Hylätyt tarkistukset: 45 ; 46 ; 47 ; 48 ; 29 (ensimmäinen osa); 35 ;
50; 51 ; 52 ; 53 ; 40; 54 ; 32; 55 ; 56; 38 NHÄ:ssä;

Nimenhuutoäänestysten tulokset:
johdanto-osan kappale H ( 1 , osa) (PSE):

Peruutetut tarkistukset: 57 ; 29 (ensimmäinen luetelmakohta)

annetut äänet :

210

puolesta:

201

Rauenneet tarkistukset: 3 1

vastaan :

7

PSE-ryhmän pyynnöstä tarkistuksesta 29 äänestettiin ennen

tyhjää:

2

tarkistusta 3 1 .

johdanto-osan kappale H (2, osa) (PSE):
Tekstin eri osat hyväksyttiin peräkkäin, johdanto-osan kappale

annetut äänet :

208

B suullisesti muutettuna.

puolesta:

1 15

vastaan :

89

Esittelijän pyynnöstä 2 kohta siirrettiin 4 kohdan jälkeen (tätä
pyyntöä ei vastustettu).

tyhjää:

4

johdanto-osan kappale H (3 , osa) (PSE):
Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron:

— Voggenhuber pyysi lisäämään johdanto-osan kappalee
seen B sanan «fasismiin» sanan «kansallis-sosialismiin» jäl
keen (tätä suullista tarkistusta ei vastustettu);

annetut äänet :

216

puolesta:

127

vastaan :

88

tyhjää:
Tark. 37 (UPE):
annetut äänet :

— esittelijä arvioi, että sana «banissement» johdanto-osan
kappaleessa H oli käännetty huonosti muille kielille; De Vries
ELDR-ryhmän puolesta pyysi, että erikieliset tekstit yhdenmu

1

puolesta:
vastaan :

tyhjää:

177
96
80
1

kaistetaan ;

Tark. 38 (UPE):

— Gollnisch katsoi, että johdanto-osan kappaleen H kolman
nen osan sisältöä ei voida hyväksyä, koska se hänen mielestään
oli perustamissopimuksen ja eurooppalaisen oikeuden sääntö
jen vastainen (puhemies vastasi hänelle, että asia oli tarkistettu
ja että teksti oli täysin hyväksyttävä);

annetut äänet :

170

puolesta:

44

vastaan :

125

tyhjää:

1

Tark. 39 (UPE):

— esittelijä peruutti tark. 29 ensimmäisen luetelmakohdan
tarkistuksen 34 hyväksi ; hän kiisti tarkistuksen 29 neljännen
luetelmakohdan raukeamisen, josta puhemies oli ilmoittanut;

puolesta:

93

vastaan :

76

tästä luetelmakohdasta äänestettiin ;

tyhjää:

— Ford totesi käännösvirheen 24 kohdassa, joka koskee
sanoja «epämääräisessä asemassa olevaa unionin asukasta»
(puhemies vastasi hänelle, että asia tarkistetaan);

annetut äänet :

1

Parlamentti hyväksyi päätöslauselman NHÄ:ssä (PSE)
annetut äänet :

171

puolesta:

146

vastaan :

— Kellett-Bowman kysyi äänestysten päätteeksi, mitä sanaa
käytetään yhdenmukaistetussa versiossa johdanto-osan kappa
leen H sanasta «banissement» (puhemies vastasi hänelle, että

1 70

tyhjää:

16

9

(osa II, kohta 8).

asia tarkistetaan).

(Berthu oli halunnut äänestää vastaan .)

Kohta kohdalta äänestykset: Johdanto-osan kappale J (UPE)
Erilliset äänestykset:

johdanto-osan kappale H (ELDR, PPE):
1 , osa: teksti ilman sanoja «niiden toiminnan rajoittaminen ja»
ja «kuten Le Penin ja Haiderin» ja «unionissa»
2, osa: «niiden toiminnan rajoittaminen ja»
3 , osa: «kuten Le Penin ja Haiderin» ja «unionissa»

II . EHDOTUS PAATOKSEKSI KOM(95)0653 C4-0132/96 - 95/0355(CNS ):

Hyväksytyt tarkistukset: 1 ja 2 yhtenä ryhmänä; 58 ; 4 KÄ:ssä
(69 puolesta, 62 vastaan, 6 tyhjää); 5 ; 6; 8 — 12 yhtenä
ryhmänä; 14; 15 — 20 yhtenä ryhmänä; 21 ; 22; 23 ; 25 — 28
yhtenä ryhmänä

Hylätyt tarkistukset: 7 ; 44; 43 ; 42; 59; 13 KÄ:ssä (51 puolesta,
68 vastaan, 16 tyhjää); 24 KÄ:ssä (76 puolesta, 79 vastaan, 1
tyhjää)

Tark. 29 (UPE):
1 , osa : 2 , luetelmakohta
2 , osa : 3 , luetelmakohta
3 , osa : 4 , luetelmakohta

Rauenneet tarkistukset: 3 ; 60

Erilliset äänestykset: tark. 4 (PSE); 5 (PSE, UPE); 6 (UPE); 7
(PSE); 24 (PSE)

4, osa: 5 , luetelmakohta ilman sanoja («populististen... äärioi
keistolaisten»)
5 , osa : nämä sanat

Parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen näin muutettuna
(osa II, kohta 8).
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LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI:

Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman NHÄ:ssä
(PSE)
annetut aanet :

puolesta:
vastaan :

tyhjää:

156
134
9
13

Peruutetut tarkistukset: 9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 1 ; 4

Tekstin eri osat hyväksyttiin peräkkäin, lukuun ottamatta 34 b
kohtaa, joka hylättiin.
Erilliset äänestykset: 4 kohta, 10, 12, 19 kohta (UPE); 31 , 32 a
kohta (ELDR); 34 b kohta (PSE);

(osa II, kohta 8).

Nimenhuutoäänestysten tulokset:

(Dybkjær oli halunnut äänestää puolesta.

34 b kohta (ELDR):

14. Burundin tilanne (äänestys)
Päätöslauselmaesitykset B4-0575 , 0576, 0577, 0578 , 0579
ja 0580/96 .

annetut aanet :

97

puolesta:

40

vastaan :

57

tyhjää:

0

Parlamentti hyväksyi päätöslauselman NHÄ:ssä (PPE)
annetut äänet :

96

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSET B4-0575 , 0576, 0577,

puolesta:

53

0578 , 0579 ja 0580/96:

vastaan :

10

tyhjää:

33

—

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi antama yhteinen päätös
lauselmaesitys
Kouchner ja Sauquillo Pérez del Arco PSE-ryhmän puo

(osa II, kohta §0).

lesta,

Giinther PPE-ryhmän puolesta,
Baldi UPE-ryhmän puolesta,
Fassa ja André-Léonard ELDR-ryhmän puolesta,
Pettinari GUE/NGL-ryhmän puolesta,
Aelvoet ja Telkämper V-ryhmän puolesta,
Pradier ARE-ryhmän puolesta,
joka korvaa nämä päätöslauselmaesitykset uudella tekstillä:

*
*

*

Äänestysselitykset:
Mietintö: Simpson (A4-0105/96)

UPE-ryhmä pyysi erillistä äänestystä johdanto-osan kappa
leesta G ja PPE-ryhmä kohta kohdalta äänestystä 10 kohdasta.

— kirjalliset: Gallagher; Cox ; Lindqvist; Gahrton, Schörling,
Holm ; Moreau ; Cushnahan ; Andersson, Lööw, Hulthén; Simp

Teksti kokonaisuudessaan ilman johdanto-osan kappaletta G ja
10 kohtaa: hyväksyttiin

Carlsson ; Darras ; Wijsenbeek

son ; Wibe ; Cot ; Burenstam Linder, Cederschiôld, Stenmarck,

Mietintö : Oostlander (A4-0135/96)

Johdanto-osan kappale G : hyväksyttiin

— suulliset: Gollnisch, Zimmermann PSE-ryhmän puolesta

10 kohta :

ja Le Gallou

1 , osa: teksti ilman sanoja «erityisesti Zairea»: hyväksyttiin
2, osa: nämä sanat : hyväksyttiin

— kirjalliset: Lindqvist; Vanhecke; Wibe ; Berthu ; Spaak;

Parlamentti hyväksyi päätöslauselman (osa II, kohta 9).

Vanhecke käytti puheenvuoron.

Ribeiro ; Sjöstedt, Eriksson, Svensson ; Féret

Mietintö: Cassidy (A4-0131 /96)
15 . Komission taloudellinen kertomus vuodelle

1996 (äänestys)

— kirjalliset: Wibe, Holm ja De Vries .

Mietintö: Cassidy — A4-0131 /96
ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Esittelijä käytti puheenvuoron huomauttaakseen ensin, ettei
hänen mietintöään ollut kiistetty, ja ilmoitti, että jos tarkistuk
set ja pyynnöt erillisistä äänestyksistä peruutetaan, mietinnöstä
voidaan äänestää kokonaisuutena (puhemies ilmoitti , että näin
ei ole).

Hyväksytyt tarkistukset: 7 ; 8 KÄ:ssä (57 puolesta, 44 vastaan, 1

tyhjää); 25 ; 24 ; 10; 29 ; 26 ; 27 ; 12 KÄ:ssä (58 puolesta, 35

16. Valiokuntien kokoonpano
EDN-ryhmän pyynnöstä parlamentti ratifioi seuraavat nimi
tykset :

vastaan, 2 tyhjää); 3 ; 19 ; 14 ; 15 ; 20; 21 ; 17 ; 18

—

taloudellisten ulkosuhteiden valiokunta : Rose

Hylätyt tarkistukset: 22 ; 28 ; 23 ; 2 ; 5 ; 6

—

ihmisoikeuksien alivaliokunta : Sandbæk Bonden tilalle .
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17. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 48
artikla)
Puhemies ilmoitti, että Banottin kirjallinen kannanotto nro
3/96 autistien oikeuksista on saanut 331 allekirjoitusta ja se on
työjärjestyksen 48 artiklan 4 kohdan mukaisesti välitetty siinä
mainituille vastaanottajille toisin sanoen Euroopan unionin
toimielimille ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille
(katso liite).

18. Istuntojakson aikana hyväksyttyjen paatos
lauselmien edelleen välittäminen

Puhemies muistutti , että työjärjestyksen 133 artiklan 2 kohdan
mukaisesti parlamentti hyväksyy tämän istunnon pöytäkirjan
seuraavan istuntojakson alussa.

Puhemies ilmoitti parlamentin hyväksynnällä, että hän toimit
taa nyt hyväksytyt tekstit asianomaisille tahoille .

19. Seuraavan istuntojakson aikataulu
Puhemies muistutti , että seuraava istuntojakso pidetään 20. —
24 . toukokuuta 1996 .

20. Istuntokauden keskeyttäminen
Puhemies julisti Euroopan parlamentin istuntokauden keskey
tetyksi .
(Istunto päättyi klo 13.50.)

Enrico VINCI

Klaus HANSCH

pààsihteeri

puhemies
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OSA

II

Parlamentin hyväksymät tekstit

1. Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omat varat arvopaperimarkkinoilla

A4-0034/96

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten
omien varojen riittävyydestä 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/6/ETY
ja sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla 10 päivänä toukokuuta 1993 annetun neuvoston
direktiivin 93/22/ETY muuttamisesta (KOM(95)0360 - C4-0305/95 - 95/0188(COD))

Ehdotus hyväksyttiin seuraavin tarkistuksin :
KOMISSION TEKSTI (*)

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

(Tarkistus 1 )

Johdanto-osan seitsemäs kappale
täytäntöönpanotoimenpiteet on aiheellista toteuttaa noudattaen
menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käy
tettäessä 13 päivänä heinäkuuta 1987 tehdyn neuvoston pää
töksen 87/373/ETY 2 artiklassa esitetyn menettelyn III vaihto

täytäntöönpanotoimenpiteet on aiheellista toteuttaa noudattaen
menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käy
tettäessä 13 päivänä heinäkuuta 1987 tehdyn neuvoston pää
töksen 87/373/ETY 2 artiklassa esitetyn menettelyn II vaihto

ehtoa a ,

ehtoa b ,

(Tarkistus 2)

Johdanto-osan seitsemäs kappale a (uusi)
Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat tehneet
20 päivänä joulukuuta 1994 sopimuksen yhteistoimintata
vasta C ) EY:n perustamissopimuksen 189 b artiklassa mää
rätyn menettelyn mukaisesti annettujen säädösten täytän
töönpanomenettelyssä;

O

EYVL C 293, 8.11.1995, s. 1

(Tarkistus 3 )
1 ARTIKLA

10 a artiklan 2 kohdan toinen, kolmas ja neljäs alakohta
(direktiivi 93/6/ETY )

Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat
komitean lausunnon mukaiset.

Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittö
mästi. Kuitenkin jos nämä toimenpiteet eivät ole komitean
lausunnon mukaiset, komissio ilmoittaa niistä heti neuvos
tolle.

(*)

EYVL C 253 , 29.9.1995 , s . 19
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Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon
mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymät
tä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvos

Suna tapauksessa komissio lykkää päättämiensä toimenpi
teiden soveltamista kolmella kuukaudella ilmoittamispäi
västä.

to ratkaisee asian määräenemmistöllä.
Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden mää

räajassa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio
tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

Neuvosto, joka ratkaisee asian määräenemmistöllä, voi
tehdä eriävän päätöksen edellä olevassa kappaleessa mai
nitun aikarajan puitteissa.

(Tarkistus 4)
2 ARTIKLA

29 a artiklan 2 kohdan toinen, kolmas ja neljäs alakohta
(direktiivi 93/22/ETY)

Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat
komitean lausunnon mukaiset.

Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittö
mästi. Kuitenkin jos nämä toimenpiteet eivät ole komitean
lausunnon mukaiset, komissio ilmoittaa niistä heti neuvos
tolle.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon
mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymät
tä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvos

Siinä tapauksessa komissio lykkää päättämiensä toimenpi
teiden soveltamista kolmella kuukaudella ilmoittamispäi
västä.

to ratkaisee asian määräenemmistöllä.
Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden mää

räajassa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio
tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

Neuvosto, joka ratkaisee asian määräenemmistöllä, voi
tehdä eriävän päätöksen edeltävässä kappaleessa mainitun
aikarajan puitteissa.

Lainsäädäntöpäätöslauselma, johon sisältyy parlamentin lausunto ehdotuksesta Euroopan parla
mentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyy
destä 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/6/ETY ja sijoituspalveluista
arvopaperimarkkinoilla 10 päivänä toukokuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/22/ETY
muuttamisesta (KC>M(95)0360 - C4-0305/95 - 95/<)188(COD))

(Yhteispäätösmenettely : ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka
— ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KC)M(95)0360 —
95/01 88(COD)) ('),

— ottaa huomioon EY :n perustamissopimuksen 1 89 b artiklan 2 kohdan ja EY :n perustamissopimuksen
57 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen parlamentille (C4-0305/95 ),
— ottaa huomioon työjärjestyksensä 58 artiklan,
—

ottaa huomioon oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia käsittelevän valiokunnan mietinnön ja talous
ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevän valiokunnan lausunnon (A4-0034/96),

1.

Hyväksyy komission ehdotuksen parlamentin tekemin tarkistuksin ;

2.

Pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY :n perustamissopimuksen 1 89 a artiklan

2 kohdan mukaisesti ;

3.
Pyytää neuvostoa sisällyttämään parlamentin tarkistukset yhteiseen kantaan , jonka se vahvistaa
EY:n perustamissopimuksen 189 b artiklan mukaisesti ;
C)
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4.
Pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille ja aloittamaan sovittelumenettelyn, mikäli se aikoo
poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;
5.
Muistuttaa, että komission on annettava parlamentin käsiteltäväksi muutokset, jotka se aikoo tehdä
parlamentin tarkistamaan ehdotukseen;
6.

Kehottaa puhemiestään välittämään tämän lausunnon neuvostolle ja komissiolle.

2. Postipalvelut ***I
A4-0105/96

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön postipalvelujen kehittämistä
koskevista yhteisistä säännöistä ja palvelun laadun parantamisesta
(KOM(95)0227 - C4-0540/95 - 95/0221(COD))

Ehdotus hyväksyttiin seuraavin tarkistuksin:
KOMISSION TEKSTI (*)

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

(Tarkistus 1 )
Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
yhteisön postipalvelujen kehittämistä koskevista yhteisistä
säännöistä ja palvelun laadun parantamisesta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
unionin postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä kos
kevista yhteisistä säännöistä ja palvelun laadun parantamisesta

(Tarkistus 2)

Johdanto-osan kuudes viite a (uusi)

— ottaa huomioon Euroopan postialan sekakomitean lau
sunnon,

(Tarkistus 3 )

Johdanto-osan 2 kappale
2. sisämarkkinoiden toteuttaminen postialalla on tärkeätä
yhteisön taloudelle ja taloudelliselle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle, koska postipalvelut ovat tiedonvälityksen ja -vaihdon olennainen väline,

2.
sisämarkkinoiden toteuttaminen postialalla on tärkeätä
yhteisön taloudelle ja taloudelliselle ja sosiaaliselle yhteenkuu
luvuudelle, koska postipalvelut ovat tiedonvälityksen ja -vaih
don olennainen väline; lisääntyvä kilpailu postimarkkinoilla
kuitenkin lisää työntekijöiden sosiaalisen suojelun tarvet
ta; yhteisön sosiaalilainsäädäntöä on näin ollen parannet
tava samaan aikaan, kun postimarkkinat avataan ;

(Tarkistus 4)

Johdanto-osan 4 kappale
4. komissio on aloittanut laajat yleiset neuvottelut yhteisölle merkittäviä postipalveluja koskevista seikoista,

4. komissio on aloittanut laajat yleiset neuvottelut yhteisöl
le merkittäviä postipalveluja koskevista seikoista ja se on
saanut tietoonsa asianosaisten postialan osapuolten näke
mykset;

EYVIC 322, 2.12.1995 , s . 22
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(Tarkistus 5 )

Johdanto-osan 6 kappale

6. postiyhteydet rajojen yli eivät aina vastaa käyttäjien ja
Euroopan kansalaisten odotuksia ja palvelujen laatua koskeva
suorituskyky yhteisön postipalveluissa rajojen yli on tällä
hetkellä erityisen epätyydyttävä,

Poistetaan.

(Tarkistus 6)

Johdanto-osan 6 kappale a (uusi)
6a.

tuomioistuin on todennut, että toisia taloudellisia

toimijoita koskeva kilpailun rajoittaminen — jopa kilpailun
estäminen — on sallittua, siltä osin kuin se on tarpeen, jotta
yleiseen taloudelliseen etuun liittyviä tehtäviä hoitava yri
tys voi suoriutua kyseisistä tehtävistä,

(Tarkistus 7)

Johdanto-osan 6 kappale b (uusi)
6b.
postimarkkinoiden tiettyjen alojen avaaminen voi
johtaa siihen, että julkiset postialan toimijat mukauttavat
rakenteitaan ja että tällä mukauttamisella voi olla huomat
tava vaikutus julkisen alan työllisyyteen,

(Tarkistus 8 )

Johdanto-osan 6 kappale c (uusi)
6c. kaikessa tätä alaa koskevassa yhdenmukaistamisessa
on otettava ensisijaisesti huomioon taloudellista ja sosiaa
lista yhteenkuuluvuutta koskevat yhteisön tavoitteet, jotta
voidaan taata yleisten palvelujen keskeytymätön tarjoami
nen syrjäisimmillä ja heikoimmassa asemassa olevilla alu
eilla,

(Tarkistus 9)

Johdanto-osan 8 kappale

8, jo nyt on tarpeen varmistaa markkinoiden asteittainen
avaaminen ja sen tasapuolinen toteuttaminen, jotta yhteisön
koko alueella voitaisiin yleispalvelujen suorittajien velvoitteet
ja oikeudet huomioon ottaen taata vapaa palvelujen tarjoami
nen postialalla,

8 , jo nyt on tarpeen varmistaa markkinoiden asteittainen ja
valvottu avaaminen ja sen tasapuolinen toteuttaminen, jotta
yhteisön koko alueella voitaisiin yleispalvelujen suorittajien
velvoitteet ja oikeudet huomioon ottaen taata vapaa palvelujen
tarjoaminen postialalla,

(Tarkistus 10)

Johdanto-osan 8 kappale a (uusi)
8a.
on huolehdittava, että vallitsee tasapainoinen suhde
toisaalta yleisen edun mukaisia yleisesti saatavilla
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KOMISSION TEKSTI

olevia palvelulta koskevien velvoitteiden ja toisaalta palve
lujen suorittajille velvoitteidensa rahoittamiseksi myönnet
tyjen erityis- tai yksinoikeuksien välillä,

(Tarkistus 11 )

Johdanto-osan 9 kappale a (uusi)

9a. yhteisön postipalvelujen kehitykseen on liityttävä
henkilöstön työllisyyden sekä elin- ja työolosuhteiden pa
rantaminen,

(Tarkistus 12)

Johdanto-osan 13 kappale a (uusi)
13a.
yhdenmukaisen valtakunnallisen tariffin käsite on
kansallisen postipalvelun peruskäsite ja sitä olisi näin ollen
pidettävä keskeisenä yleispostipalvelujen periaatteena,

(Tarkistus 13 )

Johdanto-osan 14 kappale

14. yleisesti saatavilla olevien palvelujen käyttäjille on
ilmoitettava asianmukaisesti tarjottavista palveluista, niiden
toimitus- ja käyttöedellytyksistä sekä niiden tariffeista,

14. yleisesti saatavilla olevien palvelujen käyttäjille on
ilmoitettava asianmukaisesti tarjottavista palveluista, niiden
toimitus- ja käyttöedellytyksistä, tarjottujen palvelujen laa
dusta sekä niiden tariffeista,

(Tarkistus 14)

Johdanto-osan 15 kappale

15 . perustamissopimuksen sääntöjen mukaisesti tiettyihin
varattuihin oikeuksiin kuuluvien palvelujen säilyttäminen olisi
perusteltua, jotta yleisesti saatavilla olevat palvelut voisivat
toimia rahoitusta koskevan tasapainon edellytyksin, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen kilpailusään
töjen noudattamista,

15 . tiettyihin varattuihin oikeuksiin kuuluvien palvelujen
säilyttäminen olisi perusteltua, jotta yleisesti saatavilla olevat
palvelut voisivat toimia rahoitusta koskevan tasapainon edel
lytyksin ; yleisesti saatavilla olevia palveluja olisi pidettävä
julkisina palveluina, ja näin ollen olisi huolehdittava, että
varattujen palvelujen alan ulkopuolella vallitsee tasapuoli
set kilpailuehdot yleisesti saatavilla olevien palvelujen
suorittajien välillä sekä niiden ja muiden toimijoiden
välillä,

(Tarkistus 15 )

Johdanto-osan 16 kappale a (uusi)
16a.
kaikki jäsenvaltiot tarjoavat Maailman postiliiton
yleissopimuksen mukaisesti sokeille ja näkövammaisille
maksuttomia postipalveluja ; postipalvelujen vapauttamis
suunnitelmat eivät saa rajoittaa sokeille ja näkövammaisil
le tarjottavien palveluiden jatkumista; tällaisten palvelujen
sisältö ja muoto on jätettävä toissijaisuusperiaatteen
mukaisesti jäsenvaltioiden päätettäväksi,

27 . 5 . 96

[ FM

Euroopan yhteisôjen virallinen lehti

N:o C 152/23
Torstaina 9, toukokuuta 1996

KOMISSION TEKSTI

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

(Tarkistus 16)

Johdanto-osan 17 kappale
17.
varattuihin oikeuksiin kuuluviin palveluihin ei tulisi
laskea suoramainontaa, jolla on oma osansa postipalvelu
markkinoilla ja joka kirjepalvelun osalta edustaa keskimäärin
17 prosenttia lähetysten määrästä ja 12 prosenttia postilaitos
ten tuloista yhteisössä; tämän palvelun pitäminen varatulla
alalla voidaan kuitenkin sallia 31 päivään tammikuuta 2000,
jos yleisesti saatavilla olevien palvelujen tarjoajan rahoitusta
sapaino tätä vaatii; komissio päättää kuitenkin viimeistään 30
päivänä kesäkuuta 1998 mahdollisuudesta siirtää vapauttami
sen päivämäärää ottaen huomioon alalla tapahtuneen, erityi
sesti taloudellisen, yhteiskunnallisen ja teknologisen kehityk
sen ja yleisesti saatavilla olevien palvelujen tarjoajan rahoi

17 .
suoramainonta ja maahan tuleva rajat ylittävä posti
voidaan laskea varattuihin oikeuksiin kuuluviin palvelui
hin ; avattaessa postimarkkinoita edelleen on otettava huo
mioon alan taloudellinen, yhteiskunnallinen ja teknologi
nen kehitys sekä yleisesti saatavilla olevien palvelujen
tarjoajan rahoitustasapaino ja elinkelpoisuus,

tustasapainon,

(Tarkistus 17)

Johdanto-osan 17 kappale a (uusi)
17a. komission on vielä tutkittava suoramainonnan ja
maahan tulevan rajat ylittävän postin kilpailun vapautta
misen vaikutuksia postialan työllisyyteen ja julkaistava
tutkimusten tulokset; tunnustetaan, että näiden alojen
kilpailun vapauttaminen vahingoittaa postialan hallinto
elinten kykyä pitää postiliikenteen määrä ja siten myös
palvelut ja työpaikat entisellään,

(Tarkistus 18)

Johdanto-osan 17 kappale b (uusi)
17b. komission olisi ryhdyttävä tutkimaan tämän direk
tiivin vaikutuksia nykyiseen työllisyys- ja palvelutasoon ja
annettava asiasta kertomus Euroopan parlamentin tämän
direktiivin valmistelun yhteydessä kuulluille valiokunnille,

(Tarkistus 19)

Johdanto-osan 18 kappale

18 . varattavista palveluista olisi poistettava maahan tulevan rajat ylittävän postin jakelu, joka kirjepalvelun osalta
edustaa keskimäärin neljää prosenttia lähetysten määrästä ja
kolmea prosenttia postilaitosten tuloista yhteisössä; tämän
palvelun pitäminen varatulla alalla voidaan kuitenkin sallia 31
päivään tammikuuta 2000, jos yleisesti saatavilla olevien
palvelujen tarjoajan rahoitustasapaino tätä vaatii; komissio
päättää kuitenkin viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1998
mahdollisuudesta siirtää vapauttamisen päivämäärää ottaen
huomioon alalla tapahtuneen, erityisesti taloudellisen, yhteis
kunnallisen ja teknologisen kehityksen ja yleisesti saatavilla
olevien palvelujen tarjoajan rahoitustasapainon,

Poistetaan.
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(Tarkistus 20)

Johdanto-osan 19 kappale
19.
varattuihin oikeuksiin kuuluvan alan laajuuden/yleinen
uudelleentarkistus on suunniteltu pidettäväksi viimeistään
vuoden 2000 ensimmäisellä vuosipuoliskolla,

Poistetaan.

(Tarkistus 21 )

Johdanto-osan 20 kappale
20. jäsenvaltioilla voi olla oikeutettu tarve myöntää ni
meämälleen yhdelle tai useammalle laitokselle yleisen järjes
tyksen ja turvallisuuden vuoksi lähetysten vastaanottoon tar
koitettujen postilaatikoiden sijoittaminen yleisille teille ja
samasta syystä ne voivat nimetä laitoksen tai laitokset, joilla on
oikeus laskea liikkeelle maan nimellä varustettuja postimerk
kejä,

20. jäsenvaltioilla voi olla oikeutettu tarve myöntää nime
ämälleen yhdelle tai useammalle laitokselle yleisen järjestyk
sen ja turvallisuuden vuoksi lähetysten vastaanottoon tarkoitet
tujen postilaatikoiden sijoittaminen yleisille teille ja samasta
syystä ne voivat nimetä laitoksen tai laitokset, joilla on oikeus
laskea liikkeelle alkuperämaan nimellä varustettuja posti
merkkejä; tällaiset postimerkit voivat viitata yhteisön jäse
nyyteen sisältämällä kahdentoista tähden symbolin;

(Tarkistus 22)
Johdanto-i

21 . erityispalvelut, kuten pikapalvelu- postipalvelu (lähe
tysten keräilyn, kuljetuksen ja jakelun suuremman nopeuden ja
luotettavuuden lisäksi, tämän palvelun ominaispiirteisiin kuu
luvat kaikki seuraavat ylimääräiset palvelut tai osa niistä:
toimittamisen takaaminen tiettyyn päivään mennessä; nouto
asunnolta; luovuttaminen henkilökohtaisesti vastaanottajalle;
mahdollisuus vaihtaa määränpäätä tai vastaanottajaa matkan
aikana; lähetyksen vastaanoton vahvistaminen lähettäjälle;
lähetysten seuranta; asiakkaiden henkilökohtainen palvelu ja
palvelun tarjoaminen tilauksesta tarpeen mukaan) sekä uudet
palvelut (perinteisistä palveluista poikkeavia palveluja) ja
asiakirjojen vaihto eivät kuulu yleisesti tarjolla oleviin palve
luihin eikä niitä näin ollen ole syytä varata yleisesti saatavilla
olevien palvelujen tarjoajille; edellä mainittu koskee myös
itsepalvelua (postipalveluja, jotka kirjelähetyksen kohteena

21 kappale

21 . erityispalvelut, kuten pikapalvelu- postipalvelu sekä
uudet palvelut (perinteisistä palveluista poikkeavia palveluja)
ja asiakirjojen vaihto voivat myös kuulua yleisiä tariffija
painoperusteita soveltaen yleisesti tarjolla oleviin palvelui
hin ;

oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on ottanut hoi

taakseen tai näiden lähetysten kantoa ja kuljetusta, jotka
ainoastaan tämän henkilön nimissä toimiva kolmas on ottanut

vastuulleen), joka ei kuulu palveluihin,

(Erillinen äänestys)

Johdanto-osan 22 kappale
22.

jäsenvaltioilla on oltava toimivalta säännellä ilmoitus-

menettelyillä omalla alueellaan sellaisten postipalvelujen tar
joamista, joita ei ole varattu yleisesti saatavilla olevien
palvelujen suorittajille; näiden menettelyjen on oltava avoimia
ja syrjimättömiä;

Poistetaan.
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(Tarkistus 23 )

Johdanto-osan 23 kappale

23 . jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus sisällyttää myön
tämiinsä lupiin velvoite, että sallitut toimet eivät saa vahingoit
taa yleisesti saatavilla olevien palvelujen tarjoajan tai yleisesti
saatavilla olevien palvelujen tarjoajien erityis- ja yksinoikeuk
sia varattuihin oikeuksiin kuuluvien postipalvelujen osalta;
suoramainonnan tunnistusjärjestelmän käyttöönottoa valvon
tasyistä voidaan harkita, kun suoramainonta on vapautettu.

23 . jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus sisällyttää myön
tämiinsä lupiin velvoite, että sallitut toimet eivät saa loukata
yleisesti saatavilla olevien palvelujen tarjoajan tai yleisesti
saatavilla olevien palvelujen tarjoajien erityis- ja yksinoikeuk
sia varattuihin oikeuksiin kuuluvien postipalvelujen osalta;

(Tarkistus 24)

Johdanto-osan 26 kappale a (uusi)

26a. sosiaalisen polkumyynnin vaaran estämiseksi jä
senvaltioiden on huolehdittava, että palvelujen tarjoajat
takaavat työntekijöille riittävän sosiaalisen suojelun tason,

(Tarkistus 25 )
Johdanto-osan

27. rajat ylittävän postin osalta vastaanottajamaan yleisesti
saatavilla olevien palvelujen suorittajan on saatava kustannuk
sensa peittävä korvaus ; tämän korvauksen on myös edistettävä
yhteisön rajat ylittävän palvelun laadun parantamista,

27 kappale
27. rajat ylittävän postin osalta vastaanottajamaan yleisesti
saatavilla olevien palvelujen suorittajan on saatava kustannuk
sensa peittävä korvaus ; tämän korvauksen on myös edistettävä
yhteisön rajat ylittävän palvelun laadun parantamista ja takaa
mista ;

(Tarkistus 26)

Johdanto-osan 27 kappale a (uusi)
27a. yhteisön sisäisen yleisesti saatavilla olevan palvelun
suorittamiseen liittyy huomattavia lisävelvollisuuksia Maa
ilman postiliiton säännöistä johtuviin vähimmäisvaatimuk
siin verrattuna, minkä vuoksi yhteisössä on perustettava
erityinen päätemaksujärjestelmä, jolla taataan asianmu
kainen kustannusten kattaminen ja joka liittyy erityisesti
suoritettujen palvelujen laatuun,

(Tarkistus 27 )

Johdanto-osan 37 kappale
37 .
komissio on vastuussa yhteisön rajat ylittävien palvelu
jen laadun ja tekniseen standardoinnin kehittämiseen liittyvien
töiden valmistelusta, sitä auttavat jäsenvaltiot, jotka neuvotte

37 . komissio on vastuussa yhteisön rajat ylittävien palvelu
jen laadun ja tekniseen standardoinnin kehittämiseen liittyvien
töiden valmistelusta, sitä auttavat jäsenvaltiot, jotka neuvotte
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levät asianomaisten osapuolten kanssa, mukaan lukien kulutta
jajärjestöt, sekä tätä tarkoitusta varten perustettu tilapäinen

levät asianomaisten osapuolten kanssa, mukaan lukien kulutta
jajärjestöt, sekä tätä tarkoitusta varten perustettu tilapäinen
komitea; «euro»-arvoisten postimerkkien käyttöönoton
mahdollisuutta olisi tutkittava talous- ja rahaliiton kolmat
ta vaihetta kohti siirtymisessä tapahtuvan edistyksen valos

komitea,

sa ,

(Tarkistus 28)

Johdanto-osan 39 kappale

39. on arvioitava postipalvelujen toiminnan yhdenmukais
tamisedellytysten vaikutuksia postialan sisämarkkinoiden toi
mintaan ; komission on annettava Euroopan parlamentille ja
neuvostolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta kol
men vuoden kuluttua sen antamisesta ja viimeistään vuoden
2000 ensimmäisellä vuosipuoliskolla; on aiheellista, että
komissiota avustaisi tässä tehtävässä tarkkailuelin, joka seu
raa alan kehitystä ja joka koostuu enintään viidestä komission
nimeämästä riippumattomasta asiantuntijasta, jotka kokoavat
tarvittavat asiantuntijalausunnot ja keräävät asiaankuuluvat
tiedot alan kehityksestä erityisesti taloudelliselta, yhteiskun
nalliselta ja teknologiselta näkökannalta sekä palvelun laa

39. on arvioitava postipalvelujen toiminnan yhdenmukais
tamisedellytysten vaikutuksia postialan sisämarkkinoiden toi
mintaan ; komission on annettava Euroopan parlamentille ja
neuvostolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta vii
meistään viiden vuoden kuluttua sen antamisesta; kertomuk
seen sisällytetään postialan toimijoiden arviointi,

dusta,

(Tarkistus 29)

Johdanto-osan 40 kappale
40. yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut, että kilpailu
sääntöjä sovelletaan postialalla; tämän direktiivin on oltava
perustamissopimuksen sääntöjen mukainen, komissio on tuo
nut esille kilpailusääntöjen ja erityisesti perustamissopimuk
sen 90 artiklan soveltamisen postialalle... annetussa ilmoituk
sessa; kilpailusäännöissä edellytetään riippumattoman viran
omaisen perustamista varmistamaan varattavissa olevien pal
velujen tehokas valvonta sekä yleisesti saatavilla olevien
palvelujen suorittajien kirjanpidon avoimuus ; kilpailusään
nöissä edellytetään myös syrjimättömän pääsyn postiverkkoi
hin varmistaminen, ja

40.
yhteisöjen tuomioistuin on tietyissä tapauksissa vah
vistanut, että kilpailusääntöjä ja erityisesti perustamissopi
muksen 90 artiklan 1 kohtaa yhdessä saman artiklan 2
kohdan kanssa sovelletaan postialalla, ja on korostanut, että
yleistä taloudellista etua koskevista palveluista huolehtiviin
yrityksiin sovelletaan kilpailusääntöjä siltä osin, kuin näi
den sääntöjen soveltaminen ei ole ristiriidassa yrityksille
osoitetun erityisen tehtävän oikeudellisen tai tosiasiallisen
suorittamisen kanssa; tämän direktiivin on oltava perusta
missopimuksen sääntöjen mukainen, sellaisina kuin tuo
mioistuin ne on tarkentanut; sama koskee komission ilmoi
tusta, joka on joka tapauksessa vedettävä pois, kunnes
tämä direktiivi annetaan, jotta se voidaan tarkistaa sen
saattamiseksi perustamissopimuksen ja johdetun oikeuden
mukaiseksi ; kilpailusäännöissä edellytetään riippumattoman
viranomaisen perustamista varmistamaan varattavissa olevien
palvelujen tehokas valvonta sekä yleisesti saatavilla olevien
palvelujen suorittajien kirjanpidon avoimuus ; kilpailusään
nöissä edellytetään myös syrjimättömän pääsyn postiverkkoi
hin varmistaminen, ja

(Tarkistus 30)

Johdanto-osan 41 kappale

41 .
tämä direktiivi ei estä perustamissopimuksen sääntöjen
ja erityisesti sen kilpailusääntöjen ja palvelujen vapaan tar
jonnan sääntöjen soveltamista,

Poistetaan.
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(Tarkistus 32)

2 artiklan 1 kohta a (uusi)

la.

«julkisilla palveluilla» yleisiin taloudellisiin ja yhteis
kunnallisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja, joiden
suorittaminen uskotaan tietyille yrityksille,

(Tarkistus 33 )

2 artiklan 1 kohta b (uusi)

lb.

«yleisesti saatavilla olevalla palvelulla» erityistä palve
lukokonaisuutta, jonka kokoonpanon määräävät jo
kaisen jäsenvaltion sääntelyviranomaiset ja jonka jo
kaiselle osalle vahvistetaan kiinteä hinta, joka on
voimassa jäsenvaltion koko kansallisella alueella ;

(Tarkistus 31 )
2 artiklan 6 kohta

6,

«postilähetyksellä» jollekin osoitettua lähetystä, joka
ulkomuotoa ja tekniikkaa koskevan määrittelyn ansiosta
voidaan ottaa käsiteltäväksi postiverkkoon. Nämä voivat
olla muun muassa kirjelähetyksiä, kirjoja, luetteloita,
lehtiä ja aikakausjulkaisuja sekä postipaketteja, joissa
olevilla tavaroilla voi olla kaupallinen arvo tai olla arvot

6,

«postilähetyksellä » jollekin osoitettua lähetystä, joka
ulkomuotoa ja tekniikkaa koskevan määrittelyn ansiosta
voidaan ottaa käsiteltäväksi postiverkkoon . Nämä lähe
tykset ovat kirjelähetyksiä ja kirjoja, luetteloita, lehtiä ja
aikakausjulkaisuja sekä postipaketteja, joissa olevilla
tavaroilla voi olla kaupallinen arvo tai jotka voivat olla
arvottomia ;

tomia;

(Tarkistus 34)
2 artiklan 11 kohta

1 1 . «maan rajat ylittävällä postilla» toisesta jäsenvaltiosta tai
kolmannesta maasta saapuva posti;

1 1 . «maan rajat ylittävällä postilla» jäsenvaltioiden välistä
postia tai jäsenvaltion ja kolmannen maan välistä
postia ;

(Tarkistus 35 )
2 artiklan 12 kohta

1 2. «suoramainonnalla» kirjelähetystä, johon kuuluu mainostai

markkinointitarkoituksessa huomattavaan

1 2. «suoramainonnalla» kirjelähetystä, johon kuuluu mainos

määrään

tai

osoitteita osoitettu sama viesti ;

markkinointitarkoituksessa huomattavaan

määrään

osoitteita osoitettu samansisältöinen viesti ;

(Tarkistus 36)

2 artiklan 18 kohta a, b ja c (uusia)
18a.

«itsepalvelulla» postin lähettävän luonnollisen henki
lön tai oikeushenkilön huolehtimista postipalveluista
tai yksinomaan tämän luonnollisen henkilön tai oikeus
henkilön puolesta palkkiota vastaan tai kaupallista
toimintaa harjoittaen toimivan oikeudellisesti erillisen
kolmannen osapuolen huolehtimista näiden lähetysten
keräämisestä ja kuljetuksesta ;

18b.

«pikapostipalvelulla» postipalvelua, jolle on ominais
ta kuljetuksen suurempi nopeus ja turvallisuus perus
palveluun verrattuna ;
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18c. «yhdistelmäpalvelulla» palvelua, jossa yhdistetään
uudet televiestintäteknologiat tietojen välittämiseksi
sähköisesti ja postipalvelujen käyttö hetkellä, jolloin
lähetys on siirtynyt paperin muotoon.

(Tarkistus 37)

3 artiklan ensimmäinen — neljäs kappale
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käyttäjillä on oikeus
korkealaatuista postipalvelujen tarjontaa vastaaviin yleisesti
saatavilla oleviin palveluihin alueen kaikissa pisteissä kaikille
käyttäjille kohtuullisin hinnoin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käyttäjillä on oikeus
korkealaatuista postipalvelujen tarjontaa vastaaviin yleisesti
saatavilla oleviin palveluihin alueen kaikissa pisteissä kaikille
käyttäjille kohtuullisin hinnoin ja tasaustarifïien mukaisesti
lasketuin tariffein .

Yleispalveluiden periaatteen olisi toimittava yhdenmukai
sen valtakunnallisen tariffin mukaan.

Tätä varten jäsenvaltioiden on huolehdittava, että yhteyspistei
den ja keräilypaikkojen tiheydessä otetaan huomioon käyttä

Tätä varten jäsenvaltioiden on huolehdittava, että yhteyspistei
den ja keräilypaikkojen tiheydessä otetaan huomioon käyttä

jien tarpeet.

jien tarpeet.

Niiden on valvottava, että yleisesti saatavilla olevien palvelu
jen suorittaja tai suorittajat takaavat kaikkina työpäivinä,
vähintään viitenä päivänä viikossa, lukuun ottamatta poik
keuksellisia olosuhteita tai poikkeuksellisia maantieteellisiä

Niiden on valvottava, että yleisesti saatavilla olevien palvelu
jen suorittaja tai suorittajat takaavat kaikkina työpäivinä,
vähintään viitenä päivänä viikossa, lukuun ottamatta poik
keuksellisia olosuhteita:

olosuhteita, vähintään :

— postilaatikoiden yhden tyhjentämisen ;

— postilaatikoiden yhden tyhjentämisen;

— yhden jakelun kotiinkantona jokaiselle oikeushenkilölle

— yhden jakelun kotiinkantona jokaiselle oikeushenkilölle
tai luonnolliselle henkilölle .

tai luonnolliselle henkilölle .

Jokaisen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet,
jotta yleisesti saatavilla oleviin palveluihin kuuluisivat vähin
tään seuraavat palvelut:

Jokaisen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet,
jotta yleisesti saatavilla oleviin palveluihin kuuluisivat vähin
tään seuraavat palvelut:

— enintään kahden kilogramman painoisten kirjelähetysten
ja kirjojen, luetteloiden, lehtien ja aikakausjulkaisujen
sekä enintään 20 kilogramman painoisten postipakettien
keräily, kuljetus ja jakelu;

— enintään kahden kilogramman painoisten kirjelähetysten
ja kirjojen, luetteloiden, lehtien ja aikakausjulkaisujen
sekä enintään 20 kilogramman painoisten postipakettien
keräily, kuljetus ja jakelu ;

— kirjattujen lähetysten ja vakuutettujen lähetysten palvelut.

— kirjattujen lähetysten ja vakuutettujen lähetysten palvelut
— sokeiden ja näkövammaisten maksuttomat postipalve
lut.

(Tarkistus 38)
5 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on huolehdittava, että yleisesti saatavilla
olevat palvelut vastaavat seuraavia vaatimuksia:

Jokaisen jäsenvaltion on huolehdittava, että yleisesti saatavilla
olevat palvelut vastaavat ja täyttävät seuraavat vaatimukset:

— kirjeiden koskemattomuuden ja kirjesalaisuuden säilymi
sen takaavan palvelun tarjoaminen ;

— kirjeiden koskemattomuuden ja kirjesalaisuuden säilymi
sen ja tietosuojan takaavan palvelun tarjoaminen;

— tasa-arvoisissa edellytyksissä oleville käyttäjille saman

—

samanlaisten palvelujen tarjoaminen kaikille käyttäjille;

laisten palvelujen tarjoaminen ;

—

palvelut tapahtuvat ilman minkäänlaista syrjintää, erityi
sesti poliittista, uskonnollista tai ideologista syrjintää;

— palvelut tapahtuvat ilman minkäänlaista syrjintää, erityi
sesti poliittista, uskonnollista tai ideologista syrjintää;
—

työntekijöiden sosiaalisesta suojelusta huolehtiminen;
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— keskeytystä tai lopettamista ei tapahdu muutoin kuin
ylivoimaisen esteen tapauksissa;

— keskeytystä tai lopettamista ei tapahdu muutoin kuin
ylivoimaisen esteen tapauksissa;

— kehitys teknisen, taloudellisen ja sosiaalisen ympäristön
sekä käyttäjien vaatimusten mukaan.

— kehitys teknisen, taloudellisen ja sosiaalisen ympäristön
sekä käyttäjien tarpeiden mukaan ;
—

taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoit
teiden huomioon ottaminen.

(Tarkistus 39)

6 artiklan ensimmäinen kappale
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että yleisesti saatavilla
olevien palvelujen suorittaja tai suorittajat toimittavat säännöl
lisesti käyttäjille riittävästi tarkkaa tietoa tarjotuista yleisesti
saatavilla olevista palveluista, erityisesti palveluiden saamista,
hintaa ja laatutasoa koskevista yleisistä edellytyksistä. Nämä
tiedot on julkaistava, erityisesti julisteina tai esitteinä.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että yleisesti saatavilla
olevien palvelujen suorittaja tai suorittajat toimittavat säännöl
lisesti käyttäjille riittävästi tarkkaa tietoa tarjotuista yleisesti
saatavilla olevista palveluista, erityisesti palveluiden saamista,
hintaa ja laatutasoa koskevista yleisistä edellytyksistä. Näiden
tietojen on oltava kansalaisten saatavilla.

(Tarkistus 40)
8 artikla

1 . Yleisesti saatavilla olevien palvelujen säilyttämiseksi
tarvittaviin jokaisessa jäsenvaltiossa yleisesti saatavilla ole
vien palvelujen suorittajille varattavissa oleviin palveluihin
kuuluu kotimaan sellaisten kirjelähetysten keräily, kuljetus,
lajittelu ja jakelu, joiden hinta on vähemmän kuin viisi kertaa
ensimmäisen luokan kirjelähetyksen yleistariffi ja paino alle
350 grammaa tämän artiklan 2 kohdassa säädettyjä poikkeuk

1 . Yleisesti saatavilla olevien palvelujen säilyttämisen
sekä palvelujen tarjoajan taloudellisen kannattavuuden
takaamiseksi jokaisessa jäsenvaltiossa yleisesti saatavilla ole
vien palvelujen suorittajille varattavissa oleviin palveluihin
kuuluu kotimaan sellaisten kirjelähetysten, mukaan lukien
suoramainonta, keräily, kuljetus, lajittelu ja jakelu, joiden

sia lukuun ottamatta .

kirjelähetyksen yleistariffi ja paino alle 350 grammaa; sokeille
ja näkövammaisille tarjottavissa maksuttomissa postipal
veluissa voidaan tehdä paino- ja hintarajoituksia koskevia
poikkeuksia.

2. Maahan tulevan rajat ylittävän postin jakelu ja suoramai
nonta kuuluvat kuitenkin edelleen varattavissa oleviin palve
luihin 31 päivään joulukuuta 2000 asti, jos tämä varaaminen
on välttämätöntä yleisesti saatavilla olevien palvelujen suorit
tajan / suorittajien rahoitustasapainolle. Komissio päättää
kuitenkin viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1998 mahdollisuu
destajatkaa näiden palvelujen varaamista 31 päivänjoulukuu
ta 2000 jälkeen, ottaen huomioon alalla tähän päivämäärään
mennessä tapahtuneen, erityisesti taloudellisen, yhteiskunnal
lisen ja teknologisen kehityksen ja yleisesti saatavilla olevien
palvelujen tarjoajan rahoitustasapainon .

2. Maahan tulevan rajat ylittävän postin jakelu voi kuulua
ja painorajoituksin varattavissa
edelleen samoin tariffioleviin palveluihin viiden vuoden ajan tämän direktiivin
voimaantulosta, jos tämä varaaminen on välttämätöntä ylei
sesti saatavilla olevien palvelujen suorittajan / suorittajien
rahoitustasapainolle. Komissio esittää viimeistään kolme
vuotta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen ehdotuksen

hinta on vähemmän kuin viisi kertaa ensimmäisen luokan

tätä alaa koskevasta direktiivistä 100 a artiklan mukaisesti

ottaen huomioon alalla tähän päivämäärään mennessä tapahtu
neen, erityisesti taloudellisen, yhteiskunnallisen ja teknologi
sen kehityksen ja yleisesti saatavilla olevien palvelujen tarjo
ajan rahoitustasapainon. Siinä otetaan huomioon lisätoimet,
joita tarvitaan yhtäläisten palvelujen turvaamiseksi kansa
laisille sekä hyvien sosiaalisten olojen turvaamiseksi työn
tekijöille.

3. Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista 1 kohdan säännök
set tarkistetaan uudelleen komission antaessa Euroopan par
lamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täy
täntöönpanosta 23 artiklan mukaisesti ja viimeistään vuoden
2000 ensimmäisellä vuosipuoliskolla .

Poistetaan.

4.
Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä annettava kaik
ki 2 kohdassa tarkoitetun päätöksessä sekä 3 kohdassa

4.

tarkoitetussa kertomuksessa tarvittavat tiedot.

tavat tiedot .

Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä annettava kaik

ki 2 kohdassa tarkoitettua direktiiviehdotusta varten tarvit
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(Tarkistus 41 )
9 artikla

Jäsenvaltiot nimeävät laitoksen tai laitokset, joilla on oikeus
asettaa postilähetysten keräilyä varten postilaatikoita julkiselle
liikennepaikalle ja oikeus laskea liikkeelle maan nimellä
varustettuja postimerkkejä.

Jäsenvaltiot nimeävät laitoksen tai laitokset, joilla on oikeus
kuljettaa kirjattuja lähetyksiä, asettaa postilähetysten keräi
lyä varten postilaatikoita julkiselle liikennepaikalle ja oikeus
laskea liikkeelle alkuperämaan osoittavia postimerkkejä.

(Tarkistus 42)
10 artikla

L

Jäsenvaltiot voivat turvautua ilmoitusmenettelyihin ja

perustelluissa tapauksissa toimiluvan myöntämismenettelyyn
niiden postipalvelujen, jotka eivät ole varattuja yleisesti saa
tavilla olevien palvelujen tarjoajille, kaupallisessa tarjoami
sessa yleisölle. Näiden menettelyjen on oltava avoimia ja
objektiivisia ja niiden on perustuttava objektiivisille perusteil

Suna määrin kuin on tarpeellista yleisesti saatavilla olevien
palvelujen säilyttämisen takaamiseksi, uusia palveluita
voidaan varata kussakin jäsenvaltiossa yleisesti saatavilla
olevien palvelujen suorittajalle/suorittajille samoin tariffi
ja painorajoituksin.

le.

2.
Toimilupien myöntäminen voi tarvittaessa riippua yleisesti saatavilla olevia palveluja koskevista suhteellisista vel
voitteista ja velvoitteesta olla vahingoittamatta yleisesti saata
villa olevien palvelujen tarjoajien erityis- ja yksinoikeuksia
varattujen postipalvelujen osalta 8 artiklan 1 kohdan perus

Poistetaan.

teella.

3.
Kun jäsenvaltio toteaa, että yleisesti saatavilla olevien
palvelujen velvoitteet, sellaisina kuin ne määritellään tässä
direktiivissä, aiheuttavat epäoikeudenmukaisen taloudellisen
rasitteen yleisesti saatavilla olevien palvelujen tarjoajille, se
voi sitoa toimilupien myöntämisen velvoitteeseen tukea rahal
lisesti korvausrahastoa, joka on perustettu erityisesti tätä
tarkoitusta varten ja jota johtaa edunsaaja tai edunsaajista
muodostuva riippumaton toimielin. Tässä tapauksessa jäsen

Poistetaan.

valtion on taattava, että rahallisten tukien suuruutta määritel

täessä noudatetaan avoimuuden, syrjimättömyyden ja suhteel
lisuuden periaatteita.
4.
Jäsenvaltiot varmistavat, että toimiluvan eväämisen syyt
ilmoitetaan hakijalle, ja perustuvat muutoksenhakumenette

Poistetaan.

lyyn.

5.
Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön suoramainonnan tunnistusjärjestelmän, jolla sitä voidaan valvoa sen vapauduttua.

Poistetaan.

(Tarkistus 43 )
11 artikla

1.
Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät komission
ehdotuksesta ja perustamissopimuksen 57 artiklan 2 kohdan ja
66 sekä 100 a artiklan perusteella lupamenettelyihin tarvitta
vat yhdenmukaistamistoimenpiteet sellaisten postipalvelujen
kaupalliseksi tarjoamiseksi yleisölle, jotka eivät ole varattavis
sa, lukuun ottamatta palveluja, joille ei voida asettaa sellaisia
tehtäviä, kuten asiakirjojen vaihto ja muihin jäsenvaltioihin
osoitettu rajat ylittävä lähtevä posti.

Poistetaan.
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Edellä 1 kohdassa tarkoitetut yhdenmukaistamistoimen2.
piteet koskevat erityisesti perusteita ja menettelyjä, joita
toimilupaa hakevan postialan toimijan on noudatettava, näi
den perusteiden ja menettelyjen julkaisemista koskevia yksi
tyiskohtaisia sääntöjä sekä muutoksenhakumenettelyjä silloin,
kun toimilupa evätään.

Poistetaan.

(Tarkistus 44)
12 artikla

Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät komission ehdotuksesta ja perustamissopimuksen 57 artiklan 2 kohdan ja 66
sekä 100 a artiklan perusteella tarvittavista yhdenmukaista
mistoimenpiteistä, joilla varmistetaan yleisesti saatavilla ole
vien palvelujen käyttäjien ja tarjoajien pääsy yleiseen posti
verkkoon postilähetysten lopullista jakelua edeltävässä vai
heessa avoimin ja syrjimättömin edellytyksin.

Poistetaan.

(Tarkistus 45 )
13 artiklan toinen luetelmakohta

hinnat on vahvistettava kullekin yleisesti saatavilla oleviin
palveluihin kuuluvalle palvelulle suhteessa kustannuksiin ;
jäsenvaltiot saavat päättää yhteisen tariffin käyttämisestä
koko kansallisella alueellaan jokaisen yleisesti saatavilla
oleviin palveluihin kuuluvan palvelun osalta;

— hinnat on vahvistettava kullekin yleisesti saatavilla oleviin
palveluihin kuuluvalle palvelulle suhteessa kustannuksiin ;
jäsenvaltioiden on päätettävä yhteisen tariffin käyttämi
sestä koko kansallisella alueellaan jokaisen yleisesti saata
villa oleviin palveluihin kuuluvan palvelun osalta;

(Tarkistus 81 )
14 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet sen varmistami
seksi, että päätemaksut määritetään suhteessa yleisesti saatavil
la olevien palvelujensuorittajien kustannuksiin siten, että var
mistetaan postin syrjimätön käsittely ja jakelu vastaanottaja
maassa sekä toimitettujen palvelujen laatu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että päätemaksut määrite
tään suhteessa niiden yleisesti saatavilla olevien palvelujen
suorittajien kustannuksiin siten, että varmistetaan postin syrji
mätön käsittely ja jakelu vastaanottajamaassa. Tämän perus
teella yleisesti saatavilla olevien palvelujen suorittajat voi
vat veloittaa kustannuksiin perustuvia päätemaksuja koti
maisten tariffiensa mukaisesti .

Kannustimia on luotava, jotta varmistetaan yhteisön tasol
la suoritettavien palvelujen laadun ylläpitäminen ja paran
taminen. Lisäksi luodaan mekanismeja, joilla estetään
kaikenlainen uudelleenlähetys.
Tämän toteutumiseen asti jäsenvaltiot voivat antaa yleises
ti saatavilla olevien palvelujen tarjoajien soveltaa edelleen
päätemaksuja Maailman postiliiton yleissopimuksen 25
artiklan mukaisesti, jolloin ne voivat vaatia maksua koti
maisten tariffien perusteella rajat ylittävistä yleisesti saata
villa olevista palveluista.

Yleisen palvelun suorittajat voivat riitatapauksissa saattaa
asian kansallisten sääntelyviranomaisten ratkaistavaksi.
Kyseiset viranomaiset yhteensovittavat pyrkimyksensä rii
dan ratkaisemiseksi 2 kuukauden kuluessa. Tämän määrä

ajan jälkeen osapuolet voivat saattaa asian komission
ratkaistavaksi, jonka on toimittava välittäjänä kolmen
kuukauden kuluessa.
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(Tarkistus 47)
15 artiklan 2 kohta

2.
Yleisesti saatavilla olevien palvelujen suorittajien on
pidettävä sisäisessä kirjanpidossaan eri tilejä kaikille varat
tuun alaan kuuluville palveluille (eritellen keräily-, kuljetus-,
lajittelu- ja jakeluvaiheet) ja niille palveluille, joita ei varata,
kuten niiden olisi tehtävä, jos eri yritykset toimittaisivat
kyseiset palvelut. Niiden vuosikertomuksiin on sisällytettävä
tase ja tuloslaskelma sekä varattavissa oleville palveluille että
niille, joita ei varata.

Sen välttämiseksi, että tasapuolisen kilpailun ehtoihin
2.
sellaisten palvelujen alalla, jotka eivät ole varattavissa,
vaikuttavia avustuksia käytetään ristiin toisaalta varattu
jen palvelujen alan ja toisaalta sellaisten palvelujen välillä,
joita ei varata, yleisesti saatavilla olevien palvelujen suorit
tajien on pidettävä eri tilejä merkityksellisistä varatuista
palveluista ja palveluista, joita ei varata, ja tarvittaessa
julkistettava ne. Alan toimijat eivät saa käyttää varattujen
palvelujen alan tuloja tukeakseen sellaista kilpailulle
avointa toimintaa, jota ei voi varata, paitsi silloin kun tuki
on perusteltua yleisesti saatavilla oleviin palveluihin liitty
vien velvoitteiden poikkeuksellisen korkeiden kustannus
ten vuoksi. Joka tapauksessa yleisesti saatavilla olevan
palvelun suorittajan kilpailulle avoimesta palvelusta veloit
taman tariffin on oltava korkeampi kuin tarjottavan palve
lun rajakustannukset.

(Tarkistus 48 )

1 7 artiklan ensimmäinen kappale
Jäsenvaltioiden on huolehdittava standardien vahvistamisesta

Jäsenvaltioiden on huolehdittava standardien vahvistamisesta

kansalliselle postille ja siitä, että nämä standardit ovat yhteen
soveltuvat komission yhteisön sisäisille rajat ylittäville palve
luille vahvistamien standardien kanssa. Alkuperäisen tavoit
teen on voitava taata, että jäsenvaltioissa nopeimman standar
diluokan kirjelähetyksillä kuljetus päästä päähän kestäisi
vähintään 80 prosentissa lähetyksistä, yhden työpäivän lähe
tyspäivän ja jakelupäivän lisäksi , ottaen kuitenkin huomioon
kansalliset ominaispiirteet.

kansalliselle postille ja siitä, että nämä standardit ovat yhteen
soveltuvat komission yhteisön sisäisille rajat ylittäville palve
luille vahvistamien standardien kanssa. Alkuperäisen vähim
mäisvaatimuksen on voitava taata, että jäsenvaltioissa
nopeimman standardiluokan kirjelähetyksillä kuljetus päästä
päähän kestäisi vähintään 80 prosentissa lähetyksistä, yhden
työpäivän lähetyspäivän ja jakelupäivän lisäksi , ottaen kuiten
kin huomioon kansalliset ominaispiirteet, ja enintään kaksi
työpäivää 95 prosentissa lähetyksiä, lukuun ottamatta
tapauksia, jolloin kyseessä on ylitsepääsemätön este, ja
jäsenvaltion maantieteellisesti syrjäisiä alueita.

(Tarkistus 49 )

18 artiklan ensimmäinen kappale
Komissio vahvistaa 16 artiklan mukaisesti vuoden kuluttua

Komissio vahvistaa 16 artiklan mukaisesti vuoden kuluttua

tämän direktiivin antamisesta yhteisön sisäisten rajat ylittävien
palvelujen laatustandardit. Komissio julkaisee nämä standardit
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja huolehtii säännöl
lisestä valvonnasta sekä näiden standardien noudattamisesta ja
saavutettua edistystä osoittavan suorituskyvyn julkaisemises
ta. Näitä standardeja tarkastellaan säännöllisesti .

tämän direktiivin antamisesta yhteisön sisäisten rajat ylittävien
palvelujen laatustandardit. Komissio julkaisee nämä standardit
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja huolehtii säännöl
lisestä valvonnasta sekä näiden standardien noudattamisesta ja
saavutettua edistystä osoittavan suorituskyvyn julkaisemises
ta. Näitä standardeja tarkastellaan säännöllisesti . Jos suorituk
set osoittautuvat tasoltaan keskimääräistä heikommiksi,
tilanteen korjaamiseksi on tehtävä käytännön ehdotuksia.

(Tarkistus 50)
19 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että käyttäjien reklamaatioiden käsittelylle vahvistetaan avoimet ja yksinkertaiset menet-

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että käyttäjien reklamaatioi
den käsittelylle vahvistetaan avoimet ja yksinkertaiset menet
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telyt, jotka eivät rasita taloudellisesti, erityisesti lähetysten
katoamisen, varastamisen, vahingoittumisen tai palvelujen
laatustandardien noudattamatta jättämisen yhteydessä. Jäsen
valtioiden on huolehdittava, että laaditaan tehokas ja nopea
korvaus- ja/tai hyvitysjärjestelmä sekä riitojen ratkaisemisesta
oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa.

telyt, jotka eivät rasita taloudellisesti , erityisesti lähetysten
katoamisen, varastamisen tai vahingoittumisen, tai jos asiak
kaan kanssa on tehty sopimus, palvelujen laatustandardien
noudattamatta jättämisen yhteydessä. Jäsenvaltioiden on huo
lehdittava, että laaditaan tehokas ja nopea korvaus- ja/tai
hyvitysjärjestelmä korvaukseen oikeutetuille palveluille ja
että riidat ratkaistaan oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa
ajassa. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että edellä maini
tut velvoitteet koskevat kaikkia postipalvelujen suorittajia,
sekä julkisia että yksityisiä toimijoita.

Rajoittamatta kansallisen tai yhteisön lainsäädännön muutok
senhakukeinoja jäsenvaltioiden on huolehdittava, että käyttä
jät, jotka kansallisen lainsäädännön niin edellyttäessä toimi
vat yhdessä käyttäjien ja/tai kuluttajien etujärjestöjen kanssa,
voivat esittää kansalliselle sääntelyviranomaiselle asiat, joissa
kuluttajien yleisesti saatavilla olevien palvelujen tarjoajille
tekemät reklamaatiot eivät ole johtaneet tulokseen.

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava 16 artiklan mukaisesti, että

Poistetaan .

yleisesti saatavilla olevien palvelujen suorittajat julkaisevat
suorituskyvyn valvontaa koskevan kertomuksen kanssa tiedot,
joista käy ilmi reklamaatioiden määrä ja niiden käsittelytapa.

(Tarkistus 51 )

20 artiklan ensimmäinen kappale
Teknisten standardien yhdenmukaistamista on kehitettävä eri
tyisesti käyttäjien etujen mukaisesti .

Teknisten standardien yhdenmukaistaminen on varmistetta
va yhtenäisillä sisämarkkinoilla erityisesti käyttäjien etujen
mukaisesti .

(Tarkistus 52 )
21 artikla

Komissiota avustaa neuvoa-antava komitea, joka muodostuu
jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komis
sion edustaja. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Komissiota avustaa neuvoa-antava komitea, joka muodostuu
jäsenvaltioiden edustajista, joita on yksi jäsenvaltiota kohti,
ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Komitea
vahvistaa työjärjestyksensä.

Komiteaa kuullaan 16 artiklassa säädetystä palvelun laadusta
ja 20 artiklassa säädetystä teknisestä standardoinnista.

Poistetaan.

Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista
toimenpiteistä. Komitea antaa, tarvittaessa äänestettyään, lau
suntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi
asettaa asian kiireellisyyden mukaan.

Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista
toimenpiteistä. Komitea antaa, tarvittaessa äänestettyään, lau
suntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi
asettaa asian kiireellisyyden mukaan .

Lausunto merkitään pöytäkirjaan ; lisäksi jäsenvaltiolla on
oikeus pyytää, että sen kanta merkitään pöytäkirjaan.

Lausunto merkitään pöytäkirjaan ; lisäksi jäsenvaltiolla on
oikeus pyytää, että sen kanta merkitään pöytäkirjaan .

Komission on , niin suurelta osin kuin mahdollista, otettava
huomioon komitean lausunto . Sen on ilmoitettava, millä tavoin

Komission on , niin suurelta osin kuin mahdollista, otettava
huomioon komitean lausunto . Sen on ilmoitettava, millä tavoin

lausunto on otettu huomioon .

lausunto on otettu huomioon .

N:o C 152/34

pR

Euroopan yhteisôjen virallinen lehti

27 . 5 . 96

Torstaina 9, toukokuuta 1996
KOMISSION TEKSTI

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

Komissio kuulee myös postialan toimijoita, asianomaisen
teollisuuden, käyttäjien, mukaan lukien vakituiset käyttäjät,
työmarkkinapuolten edustajien kanssa palvelujen laadusta ja
teknisten standardien yhdenmukaistamisesta. Se antaa komi
tealle säännöllisesti tiedoksi näiden neuvottelujen ja 23 arti
klassa tarkoitetun tarkkailuelimen työn tulokset.

Komissio kuulee myös postialan toimijoita, asianomaisen
teollisuuden, käyttäjien, mukaan lukien vakituiset käyttäjät,
työmarkkinapuolten edustajien kanssa palvelujen laadusta ja
teknisten standardien yhdenmukaistamisesta. Se antaa komi
tealle, Euroopan parlamentille ja erityisesti sen toimivaltai
selle valiokunnalle säännöllisesti tiedoksi näiden neuvottelu

jen ja 23 artiklassa tarkoitetun tarkkailuelimen työn tulokset.
Komitean kokoukset ovat periaatteessa julkisia, ellei erityi
sesti toisin päätetä ja päätöstä perustella asianmukaisesti ja
julkaista kohtuullisen ajan kuluessa. Komitean on julkais
tava esityslistansa kaksi viikkoa ennen kokousta. Sen on
julkaistava myös kokoustensa pöytäkirjat. Sen on pidettä
vä julkista luetteloa jäsentensä taloudellisista eduista.

(Tarkistus 53 )

22 artiklan toinen kappale

Kansallisilla säätelyviranomaisilla on erityisesti tehtävänään
varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden täyttä
minen ; niiden tehtävänä voi myös olla kansallisten ja yhteisön
kilpailusääntöjen noudattamisen varmistaminen postialalla.

Kansallisilla säätelyviranomaisilla on erityisesti tehtävänään
varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen oikeuksien, mukaan
lukien ne, joista säädetään 8 artiklan 1 kohdassa, ja
velvoitteiden täyttäminen ; niiden tehtävänä voi myös olla
kansallisten ja yhteisön kilpailusääntöjen noudattamisen var
mistaminen postialalla.

(Tarkistus 54)
23 artiklan 1 kohta
1.

Kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulos

ta ja viimeistään vuoden 2000 ensimmäisellä vuosipuoliskolla
komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kerto
muksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta. Komissiota
avustaa tässä tarkkailuelin, joka seuraa alan kehitystä.

1.

Viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulos

ta komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta. Komissiota
avustaa tässä tarkkailuelin, joka seuraa alan kehitystä.
Euroopan parlamentti ja neuvosto ryhtyvät tämän kerto
muksen huomioon ottaen komission ehdotuksesta ja perus
tamissopimuksen 100 a ja 189 b artiklan perusteella
tarvittaviin toimenpiteisiin tämän direktiivin sopeuttami
seksi mahdolliseen uuteen markkinatilanteeseen, joka vai
kuttaa yleisesti saatavilla oleviin ja varattuun alaan kuulu
viin palveluihin.

(Tarkistus 55 )
23 artiklan 2 kohta
2.

Tarkkailuelin koostuu enintään viidestä komission nime

ämästä riippumattomasta asiantuntijasta, jotka kokoavat tar
vittavat asiantuntijalausunnot ja keräävät asiaankuuluvat tiedot
alan kehityksestä erityisesti taloudelliselta, yhteiskunnalliselta
ja teknologiselta näkökannalta sekä palvelun laadusta.

2. Tarkkailuelin koostuu komission nimeämistä jäsenval
tioiden postipalvelujen luonteen, aseman ja moninaisuuden
tuntevista riippumattomista asiantuntijoista, jotka koko
avat tarvittavat asiantuntijalausunnot ja keräävät asiaankuulu
vat tiedot alan kehityksestä erityisesti taloudelliselta, yhteis
kunnalliselta ja teknologiselta näkökannalta sekä palvelun
laadusta.
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(Tarkistus 56)

23 artikla 2 kohta a (uusi)
2a.
Komissio sisällyttää 1 kohdassa tarkoitettuun kerto
mukseensa myös postialan toimijoiden edustajien, posti
alan työntekijöiden ja yksityisten kuluttajien lausunnot
alan kehityksestä ja tämän direktiivin täytäntöönpanosta.

(Tarkistus 57 )

24 artiklan ensimmäinen kappale
Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin nou

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin nou

dattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset mää
räykset kuuden kuukauden kuluessa sen voimaantulosta. Nii
den on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle.

dattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset mää
räykset vuoden kuluessa sen voimaantulosta. Niiden on ilmoi
tettava tästä viipymättä komissiolle.

(Tarkistus 58 )

24 artiklan toinen kappale a (uusi)
Tämän direktiivin soveltamisesta johtuvissa uudelleenjär
jestelyissä on kaikissa tapauksissa asetettava etusijalle
olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen ja työntekijän
sosiaalisen suojelun takaaminen.

Lainsäädäntöpäätöslauselma, johon sisältyy parlamentin lausunto ehdotuksesta Euroopan parla
mentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön postipalvelujen kehittämistä koskevista yhteisistä
säännöistä ja palvelun laadun parantamisesta (KOM(95)0227 — C4-0540/95 — 95/0221(COD))

(Yhteispäätösmenettely : ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti , joka
—

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle KOM(95)0227 —
95/022 1 (COD) ('),

—

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 189 b artiklan 2 kohdan , 57 artiklan 2 kohdan , 66
artiklan ja 100 a artiklan, joiden mukaisesti komissio antoi ehdotuksen parlamentille (C4-0540/95 ),

—

ottaa huomioon työjärjestyksensä 58 artiklan,

—

ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan , talous- ja
raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevän valiokunnan, oikeusasioita ja kansalaisten oikeuk
sia käsittelevän valiokunnan ja sosiaali- ja työllisyysasiain valiokunnan lausunnot (A4-0105/96),

1.

Hyväksyy komission ehdotuksen parlamentin tekemin tarkistuksin ;

2.

Pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 189 a artiklan

2 kohdan mukaisesti ;

C)

EYVL. C 322 , 2.12.1995 , s . 22

N:o C 152/36

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

27 . 5 . 96

Torstaina 9, toukokuuta 1996

3 . Pyytää neuvostoa sisällyttämään parlamentin tarkistukset yhteiseen kantaan, jonka se vahvistaa
EY:n perustamissopimuksen 189 b artiklan 2 kohdan mukaisesti ;
4. Pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille ja aloittamaan sovittelumenettelyn, mikäli se aikoo
poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;
5 . Huomauttaa, että komission on annettava parlamentin käsiteltäväksi muutokset, jotka se aikoo tehdä
parlamentin tarkistamaan ehdotukseen;
6.

Kehottaa puhemiestään välittämään tämän lausunnon neuvostolle ja komissiolle.

3. AIDS kehitysmaissa **I
A4-01 13/96

Ehdotus

neuvoston

asetukseksi HI-virusta/AIDS:ia koskevista toimista
(KOM(95)0293 - C4-0335/95 - 95/0164(SYN))

kehitysmaissa

Ehdotus hyväksyttiin seuraavin tarkistuksin:
KOMISSION TEKSTI (*)

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

(Tarkistus 1 )
Otsikko

Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) HI-virusta/AIDS:ia koskevista toimista kehitysmaissa

Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) HI-virusta/AIDS :ia ja
sukupuoliteitse tarttuvia tauteja koskevista toimista kehitys
maissa

(Tarkistus 2)

Johdanto-osan ensimmäinen kappale

talousarviosta vastuussa olevat viranomaiset päättivät vuoden
1 988 budjetin yhteydessä perustaa budjettikohdan, jonka tarkoituksena on tukea HIV/AIDS-epidemian vastaista toimintaa,

budjettivallan käyttäjä päätti vuoden 1988 budjetin yhtey
dessä perustaa budjettikohdan, jonka tarkoituksena on tukea
HIV/AIDS-epidemian vastaista toimintaa ja jolla se pyrkii
kehittämään toimia, jotka ovat innovoivia eivätkä pelkäs
tään muilla tasoilla jo toimeenpantuja toimia täydentäviä,

(Tarkistus 3 )

Johdanto-osan kolmas kappale

HIV/AIDS ei ole enää yhtäkkinen epidemia, vaan pikemminkin kaikkialle maailmaan levinnyt kehittymässä oleva epidemia, jolla on alueittain ja/tai maittain vaihtelevat sosiaaliset ja
poliittiset piirteensä, joihin tarvitaan rakenteellista ja moni-

HIV/AIDS ei ole enää yhtäkkinen epidemia, vaan pikemmin
kin kaikkialle maailmaan levinnyt kehittymässä oleva epide
mia, jolla on alueittain ja/tai maittain vaihtelevat sosiaaliset ja
poliittiset piirteensä, jotka edellyttävät sopivaa rakenteellista

alaista vastausta,

ja monialaista vastausta, joka ylittää useimpien kehitysmai
den henkilo- ja rahoitusresurssit,

(*)

EYVL C 252 , 28.9.1995 , s . 4
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(Tarkistus 40)

Johdanto-osan kolmas kappale a (uusi)
useiden tutkijoiden mukaan HI-virustartunta ei välttämät
tä yksinään johda AIDS:iin sairastumiseen, vaan että se on
seurausta useiden immuniteettia heikentävien tekijöiden
yhteisvaikutuksesta,

(Tarkistus 41 )

Johdanto-osan kolmas kappale b (uusi)
näitä samansuuntaisesti vaikuttavia tekijöitä ovat huonos
ta ruokavaliosta johtuvat ravitsemukselliset puutostilat,
huonoista elinolosuhteista aiheutuva stressi ja elinympäris
tön heikko hygienian taso,

(Tarkistus 4)

Johdanto-osan viides kappale a (uusi)
Euroopan parlamentti on 15. marraskuuta 1995 antamas
saan päätöslauselmassa komission neuvostolle ja Euroopan
parlamentille antamasta tiedonannosta yhteisön ja jäsen
valtioiden kehitysmaissa noudattamasta AIDS-politiikasta
0) vaatinut huomattavaa varojen lisäämistä sekä yksityis
kohtaista toimintaohjelmaa, jolla epidemian leviäminen
estetään ja sen sosiaalis-taloudellisia vaikutuksia lievenne
tään,

0)

EYVL C 323, 4.12.1995, s. 45

(Tarkistus 5 )

Johdanto-osan kuudes kappale

sekä neuvosto että parlamentti ovat kehottaneet yhteisöä
sitoutumaan voimakkaammin tälle alueelle,

sekä neuvosto että parlamentti ovat kehottaneet yhteisöä
sitoutumaan voimakkaammin tälle alueelle, erityisesti köy
himpien kehitysmaiden hädänalaisimpien ihmisten hyväk
si,

(Tarkistus 6)
/ artiklan toisen kohdan ensimmäinen luetelmakohta

edistää tehokasta politiikkaa, jolla ehkäistään HIV/AIDS
tartunnan saanti sukupuoliteitse, ennen syntymää ja veren
kautta;

edistää tehokasta politiikkaa, jolla ehkäistään HIV/AIDS
tartunnan saanti sukupuoliteitse , ennen syntymää ja veren
kautta sekä ehkäistään ja hoidetaan sukupuoliteitse
tarttuvia tauteja, erityisesti tehostamalla tiedotus- ja
koulutustoimintaa ja rahoittamalla ennaltaehkäiseviä
tiedotuskampanjoita, joilla edistetään kaikkien ehkäi
sevien suojakeinojen, erityisesti kondomien, asianmu
kaista käyttöä ; nämä kampanjat on suunniteltava
yhdessä väestöä lähimpinä olevien tiedotusvälineiden
kanssa ;
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(Tarkistus 45 )
1 artiklan toisen alakohdan toinen luetelmakohta

pysäyttää köyhyys-epävakaat olot-HIV/AIDS-kierre kiin
nittämällä erityistä huomiota riskiympäristöön kuuluviin
väestöryhmiin (pakolaiset, siirtolaiset, liikkuvat työnteki
jät, sotilaat, vangittuina olevat, prostituoidut jne.)

— pysäyttää köyhyys-epävakaat olot- HIV/AIDS-kierre kiin
nittämällä erityistä huomiota riskiympäristöön kuuluviin
väestöryhmiin (pakolaiset, siirtolaiset, jne.)

(Tarkistus 43 )

1 artiklan toisen alakohdan toinen luetelmakohta a (uusi)
—

korostaa tarvetta vähentää AIDS : iin sairastumista

edistäviä samansuuntaisesti vaikuttavia tekijöitä, joita
ovat äärimmäinen köyhyys, huono ravitsemus ja ravit
semukselliset puutostilat sekä ympäristön heikko
hygienian taso ;

(Tarkistus 9 )
1 artiklan toisen alakohdan kolmas luetelmakohta

—

vahvistaa terveydenhuoltoalaa ja sosiaalisia aloja, jotta ne
pystyisivät kantamaan epidemian leviämiseen liittyvän

—

kasvavan vastuun ;

vahvistaa terveydenhuoltoalaa ja sosiaalisia aloja, jotta ne
pystyisivät kantamaan epidemian leviämiseen liittyvän
kasvavan vastuun, erityisesti edistämällä ensisijaisesti
nuorille suunnattuja koulutusohjelmia, kuten suku
puolivalistuskursseja, jotka kunnioittavat nuorten
kulttuuri-identiteettiä ;

(Tarkistus 10)

1 artiklan toisen alakohdan kolmas luetelmakohta a (uusi)
—

edistää ja kehittää sekä alueiden välistä että kansain
välistä lääketieteellistä yhteistyövaihtoa ;

(Tarkistus 11 )

1 artiklan toisen alakohdan kolmas luetelmakohta b (uusi)

—

ottaa AIDS : in vastustaminen mukaan yleiseen taiste
luun muita kehitysmaissa vielä esiintyviä tauteja vas
taan primaarista terveydenhuoltoa parantamalla;

(Tarkistus 12)

1 artiklan toisen alakohdan kolmas luetelmakohta c (uusi)

—

vuoropuhelun edistäminen sellaisten uskonnollisten
yhteisöjen kanssa, jotka yhä edelleen torjuvat avoimen
ja laajan AIDS:in vastaisen kampanjan toteuttamisen;

(Tarkistus 13 )

1 artiklan toisen alakohdan kolmas luetelmakohta d (uusi)

—

politiikan tukeminen, joka tähtää perusoikeuksien
kunnioittamiseen Pekingissä pidetyn YK:n neljännen
naisten maailmankonferenssin päätösten mukaisesti ;
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(Tarkistus 14)
2 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

sukupuolivalistusta ja suvunjatkamiseen liittyvää terveyttä
sen mukauttamiseksi ja ulottamiseksi erityisesti kohderyhmiin: riskiympäristössä asuvalle väestölle ja yleisemmin

— sukupuolivalistusta ja suvunjatkamiseen liittyvää terveyttä
sen mukauttamiseksi ja ulottamiseksi erityisesti kohderyh
miin: riskiympäristössä asuvalle väestölle ja yleisemmin
nuorille, naisille sekä heidän kumppaneilleen, missä
yhteydessä myös julkisen mielipiteen muokkaajat sekä
tiedotusvälineet kytketään mukaan riittävien ja hel
posti ymmärrettävien tietojen levittämiseksi ;

nuorille ja naisille ;

(Tarkistus 15 )
2 artiklan toinen luetelmakohta

parempaa huolehtimista HIV-tartunnan ja sukupuolitautien ennaltaehkäisy^/ä ja viimeksi mainittujen hoidosta ;

—

HIV-tartunnan ja sukupuolitautien ennaltaehkäisyyn tar
koitettujen toimenpiteiden edistämistä ja parantamista
ja viimeksi mainittujen hoitoa;

(Tarkistus 16)
2 artiklan kolmas luetelmakohta

eri ehkäisyvälineiden ja -menetelmien saatavuuden ja
käytön parantamista;

— eri ehkäisyvälineiden ja -menetelmien saatavuuden ja
käytön parantamista, erityisesti lisäämällä tietoa ja kon
domien mainostamisen, jakelun ja sosiaalisen markki
noinnin kautta ;

(Tarkistus 17)

2 artiklan kolmas luetelmakohta a (uusi)

— järjestelmällisten HI-virusta/AIDS:ia koskevien jouk
kotutkimusten edistämistä kehitysmaiden kansalaisten
keskuudessa ;

(Tarkistus 18 )

2 artiklan kolmas luetelmakohta b ja c (uusi)
—

sukupuoliteitse tarttuvien tautien hoitoon tarkoitettu
jen lääkkeiden saatavuuden parantamista ;

—

tutkimuksen suorittamista unionin suojeluksessa ta
pahtuvan solidaarisuusmekanismin perustamiseksi,
jonka avulla voitaisiin parantaa HIV-tartunnan saa
neiden henkilöiden hoitoa köyhimmissä maissa ; tämän
vuoksi olisi tutkittava yhdessä YK:n virastojen, asiasta
kiinnostuneiden kansalaisjärjestöjen ja lääkelaborato
rioiden kanssa ja yhteistyössä kehittyneiden maiden ja
erityisesti unionin maiden terveysjärjestelmien kanssa
parasta mahdollista rahoituksellista lähestymistapaa,
jolla saavutetaan pohjoisen ja etelän välinen terapeut
tinen tasa-arvo ;
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(Tarkistus 19)

2 artiklan neljäs luetelmakohta

— terveyspalvelujen lisäämistä, erityisesti syrjäseuduilla
ehkäisy- ja hoitotoiminnan kehittämiseksi sekä verensiirtoon liittyvän turvallisuuden voimistamiseksi ;

— terveys- ja neuvontapalvelujen lisäämistä, erityisesti syr
jäseuduilla ehkäisy- ja hoitotoiminnan kehittämiseksi sekä
verensiirtoon liittyvän turvallisuuden voimistamiseksi ;

(Tarkistus 20)
2 artiklan kuudes luetelmakohta

— teknistä apua ja rahoitusapua, jolla lisätään mahdollisim
man paljon kansalaisjärjestöjen ja perusyhteisöjen osuutta
ehkäisy- ja hoitotoiminnassa, erityisesti avustamalla
yhteysverkkojen muodostamista;

—

teknistä apua ja rahoitusapua, jolla lisätään mahdollisim
man paljon kansalaisjärjestöjen osuutta ehkäisy- ja hoito
toiminnassa, erityisesti avustamalla yhteysverkkojen muo
dostamista, jotta voidaan parantaa toiminnan tehok
kuutta ja lisätä tiedonkulkua, yhteensovittamista ja
yhteistoimintaa kaikkien toimijoiden välillä;

(Tarkistus 21 )

2 artiklan kuudes luetelmakohta a (uusi)

—

paikallisyhteisöjen osallistumista paikallisten tiedotus
strategioiden ja sukupuolivalistusohjelmien laatimi
seen :

(Tarkistus 23 )
2 artiklan kahdeksas luetelmakohta
—

viruksen saaneiden henkilöiden ihmisoikeuksien kunnioit

—

viruksen saaneiden henkilöiden ihmisoikeuksien kunnioit

tamisen ja syrjinnän, leimaamisen, eristämisen ja/tai
gettoutumisen (esim. pakolaiset ja siirtotyöläiset) tor
junnan edistämistä yleistä tietoisuutta lisäävien ja syr

tamisen ja syrjinnän ja leimaamisen torjunnan edistämistä,
erityisesti toteuttamalla asianmukaiset lainsäädännölliset
kehykset,

jintää vastustavien kampanjoiden avulla, erityisesti
toteuttamalla asianmukaiset lainsäädännölliset kehykset,

(Tarkistus 46)

2 artiklan kahdeksas luetelmakohta a (uusi)

— kansallisten epidemioiden seurannassa käytettyjen tie
dotus- ja tilastointijärjestelmien parantaminen sekä
tietopankin ja tietoverkon perustaminen yhteyksien
luomiseksi näihin järjestelmiin.

(Tarkistus 25 )
2 artiklan kahdeksas luetelmakohta b (uusi)

—

paikallisen terveydenhoitoalan henkilöstön tiedotus- ja
koulutusohjelmien tukemista;
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(Tarkistus 26)

2 artiklan kahdeksas luetelmakohta c (uusi)

—

pyrkimyksiä, joilla varmistetaan toisaalta, että hyö
dynnetään muita yleisluontoisia hankkeita, jotta kai
kille hankkeen osanottajille annetaan mahdollisuus
tarjota terveyskasvatusta ja ehkäisyä samanaikaisesti ,
ja toisaalta se, että yleiset hankkeet eivät ole ristiriidas
sa AIDS:in vastaisen kampanjan kanssa ;

(Tarkistus 27 )

2 artiklan kahdeksas luetelmakohta d (uusi)

—

tukea ohjelmille, joiden tavoitteena on naisten päätös
vallan lisääminen kaikilla terveyden osa-alueilla,
mukaan luettuna sukupuolisuhteisiin liittyvät alueet,
sekä miesten tietoisuuden ja turvallista sukupuolikäyt
täytymistä koskevan vastuuntunnon lisääminen ;

(Tarkistus 22)

2 artiklan ainoa kohta a (uusi)

Ihmisoikeuksien ja kulttuuristen ja uskonnollisten erityis
piirteiden kunnioittamista kaikissa AIDS:in ehkäisemis- ja
hoito-ohjelmissa siinä määrin kuin ne ovat sopusoinnussa
sairauden vastustamisen kanssa ;

(Tarkistus 28 )
3 artikla

Tämän asetuksen mukaisesta rahoitustuesta osallisiksi pääse
viä yhteistyön toimijoita ovat erityisesti kansallinen, alueelli
nen ja paikallinen julkinen hallinto ja julkiset laitokset, paikal
liset yhteisöt ja muut hajautetut virastot, aluejärjestöt, kansain
väliset järjestöt, tutkimuslaitokset ja yliopistot, perusyhteisöt
ja yksityiset toimijat mukaan lukien kansalaisjärjestöt ja edus
tukselliset yhdistykset, jotka pystyvät antamaan asiantunte
muksena tärkeimpien 2 artiklassa kuvattujen HIV/AIDS
toimintasuunnitelmien suunnitteluun, toteuttamiseen ja seu
rantaan .

Tämän asetuksen mukaisesta rahoitustuesta osallisiksi pääse
viä yhteistyön toimijoita ovat erityisesti kansallinen, alueelli
nen ja paikallinen julkinen hallinto ja julkiset laitokset, paikal
liset yhteisöt, mukaan luettuna perinteiset sosiaaliset raken
teet ja muut hajautetut virastot, aluejärjestöt, kansainväliset
järjestöt, tutkimuslaitokset ja yliopistot, perusyhteisöt, kansa
laisjärjestöt, mukaan lukien naisten kansalaisjärjestöt ja
yhdistykset ja yksityiset toimijat, jotka pystyvät antamaan
asiantuntemuksena tärkeimpien 2 artiklassa kuvattujen HIV/
AIDS-toimintasuunnitelmien suunnitteluun, toteuttamiseen ja
seurantaan . On pyrittävä siihen, että sukupuolet ovat ta
sapuolisesti edustettuina yhteistyökumppanien joukossa.

(Tarkistus 29)
4 artiklan 1 kohta
1.

Edellä 1 artiklassa tarkoitetussa toiminnassa toteutetta

1.

Edellä 2 artiklassa tarkoitetussa toiminnassa toteutetta

viin keinoihin kuuluvat erityisesti tutkimukset, tekninen apu,
koulutus tai muita palveluja, hankinnat ja urakat sekä tilintar
kastus ja arviointi- ja valvonta tehtävät. Etusijalle asetetaan

viin keinoihin kuuluvat erityisesti tekninen apu, koulutus tai
muita palveluja, hankinnat ja urakat sekä tilintarkastus ja
arviointi ja valvonta, joista aiheutuvat kustannukset anne

kansallisen osaamisen vahvistaminen kouluttamalla inhimilli

taan budjettivallan käyttäjän tarkasteltavaksi ennen kun
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siä voimavaroja elinvoimaisuuden hankkimiseksi .

kin talousarvion ensimmäistä käsittelyä. Etusijalle asetetaan
kansallisen osaamisen vahvistaminen koulutusohjelmilla, joi
den tarkoituksena on lisätä edunsaajamaiden osallistumis
ta ja itsenäistä toimintaa viruksen leviämisen estämisessä;

(Tarkistus 30)

4 artiklan 3 kohta a (uusi)
3a.
Paikallisilta toimijoilta pyritään saamaan rahoitus
tukea, erityisesti toimintamenoihin, ensisijaisesti sellaisissa
tapauksissa, joissa on tarkoitus käynnistää jatkuva toimin
ta ja tavoitteena on varmistaa näiden hankkeiden jatku
vuus yhteisön rahoituksen loppumisen jälkeen.

(Tarkistus 31 )
4 artiklan 5 kohta

5.
Yhteisön rahoittaman ja jäsenvaltioiden rahoittaman
toiminnan johdonmukaisuuden ja toistensa täydentämisen voi
mistamiseksi ja tämän toimintakokonaisuuden mahdollisim

5 . Yhteisön, jäsenvaltioiden ja muiden kahdenvälisten ja
kansainvälisten lahjoittajien rahoittaman toiminnan johdon
mukaisuuden ja toistensa täydentämisen voimistamiseksi ja

man suuren tehokkuuden takaamiseksi komissio toteuttaa

tämän toimintakokonaisuuden mahdollisimman suuren tehok
kuuden takaamiseksi komissio toteuttaa kaikki tarvittavat

kaikki tarvittavat yhteensovittamistoimenpiteet, erityisesti :

yhteensovittamistoimenpiteet, erityisesti :

a) järjestelmällisen tiedonvaihtojärjestelmän perustaminen
yhteisön ja jäsenvaltioiden rahoittamasta toiminnasta ja
toiminnasta, jonka rahoitusta suunnitellaan;

a) järjestelmällisen tiedonvaihtojärjestelmän perustaminen
yhteisön, jäsenvaltioiden ja muiden kahdenvälisten ja
kansainvälisten lahjoittajien rahoittamasta toiminnasta;

b) toiminnan kohdepaikkojen yhteensovittaminen komission
ja jäsenvaltioiden kyseisessä edunsaajamaassa tai kysei
sissä edunsaajamaissa olevien edustajien säännöllisten
kokousten ja tiedonvaihdon avulla.

b) toiminnan kohdepaikkojen yhteensovittaminen lahjoitta
jien kyseisessä edunsaajamaassa tai kyseisissä edunsaaja
maissa olevien edustajien säännöllisten kokousten ja tie
donvaihdon avulla.

(Tarkistus 32)

4 artiklan 5 kohta a (uusi)

5a.
Komissio antaa vuosittain Euroopan parlamentin
käsiteltäväksi yhteisrahoituksen ja yhteistyökumppanien
etsinnän tulokset, jotta parlamentilla olisi mahdollisuus
poliittiseen ja talousarviota koskevaan valvontaan.

(Tarkistus 33)
6 artiklan 5 kohta

avointa tasapuolisin edellytyksin kaikille jäsenvaltioiden ja
edunsaajavaltion luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille.
Se voidaan ulottaa koskemaan muita kehitysmaita ja asianmu
kaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa muita kolmansia

5.
Osallistuminen tarjouskilpailuun ja hankintoihin on
avointa tasapuolisin edellytyksin kaikille jäsenvaltioiden,
edunsaajavaltion ja muiden kehitysmaiden luonnollisille
henkilöille ja oikeushenkilöille. Se voidaan ulottaa koskemaan
asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa muita kol

maita .

mansia maita .

5.

Osallistuminen tarjouskilpailuun ja hankintoihin on
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(Tarkistus 34)
6 artiklan 6 kohta

6.
Hankintojen on oltava peräisin jäsenvaltioista tai edun
saajavaltiosta tai muista kehitysmaista. Asianmukaisesti perus
telluissa poikkeustapauksissa hankinnat voivat olla peräisin
muista maista.

6. Hankintojen olisi oltava peräisin jäsenvaltioista tai edun
sajavaltiosta tai muista kehitysmaista. Poikkeuksia voidaan
tehdä sopimalla toimivaltaisen osaston kanssa, erityisesti
tapauksissa, joissa osallistujille aiheutuisi muussa tapauk
sessa suurempia menoja tai kohtuuttoman suuria kustan
nuksia.

(Tarkistus 35 )
7 artiklan 2 kohdan toinen alakohta a (uusi)

Komitean kokoukset ovat periaatteessa julkisia, ellei erityi
sesti toisin päätetä ja päätöstä perustella asianmukaisesti ja
julkaista kohtuullisen ajan kuluessa. Komitean on julkais
tava esityslistansa kaksi viikkoa ennen kokousta. Sen on
julkaistava kokoustensa pöytäkirjat. Sen on pidettävä
julkista luetteloa jäsentensä taloudellisista eduista.

(Tarkistus 36)
8 artikla

Näkemyksiä vaihdetaan kerran vuodessa 7 artiklan 1 kohdassa
mainittujen kolmen komitean yhteiskokouksessa komission
edustajan esittämien seuraavana vuonna toteutettavan toimin
nan yleisten suuntaviivojen perusteella.

Näkemyksiä vaihdetaan kerran vuodessa 7 artiklan 1 kohdassa
mainittujen kolmen komitean yhteiskokouksessa komission
edustajan esittämien seuraavana vuonna toteutettavan toimin
nan yleisten suuntaviivojen perusteella. Komissio laatii esitet
tävät yleiset suuntaviivat kuultuaan avunsaajamaiden
viranomaisia, toimintaan osallistuvia järjestöjä ja edun
saajia.

(Tarkistus 37 )
9 artikla

Kunkin varainhoitovuoden jälkeen komissio antaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle vuosittaisen selostuksen, johon
kuuluu yhteenveto varainhoitovuoden aikana rahoitetuista toi
mista ja arvio tämän asetuksen toimeenpanosta kyseisenä
varainhoitovuonna.

Kunkin varainhoitovuoden 1, päivään syyskuuta mennessä
komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosit
taisen selostuksen, johon kuuluu luettelo yhteisrahoitettuihin
toimiin osallistuneista yhteistyökumppaneista sekä yhteis
rahoituksen prosenttimäärä, yhteenveto varainhoitovuoden
aikana rahoitetuista toimista ja lukuja sisältävä arvio tämän
asetuksen toimeenpanosta kyseisenä varainhoitovuonna.

Yhteenvedossa on erityisesti tietoja toimijoista, joiden kanssa
on tehty toimeenpanoon liittyviä hankintoja ja sopimuksia.

Yhteenvedossa on erityisesti annettava yksityiskohtaisia
tietoja toimijoista, joiden kanssa on tehty toimeenpanoon
liittyviä hankintoja tai sopimuksia.

Selostuksessa esitetään myös yhteenveto toteutetuista ulko
puolisista arviointitoimenpiteistä, tarvittaessa erityistoimien

Selostuksessa esitetään myös määrällisiä tietoja sisältävä
yhteenveto toteutetuista ulkopuolisista arviointitoimenpiteistä,
tarvittaessa erityistoimien osalta.

osalta .

(Tarkistus 39)

10 artiklan esimmäinen kohta a (uusi)
Tämä asetus tarkistetaan viiden vuoden kuluttua sen
voimaantulemisesta.
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Lainsäädäntöpäätöslauselma, johon sisältyy Euroopan parlamentin lausunto ehdotuksesta neuvos
ton asetukseksi HI-virusta/AIDS:ia koskevista toimista kehitysmaissa (KOM(95)0293 — C4-0335/95
- 95/0164(SYN))

(Yhteistoimintamenettely : ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka
—

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle KOM(95)0293 — 95/0164(SYN) ('),

—

neuvoston kuultua sitä EY :n perustamissopimuksen 1 89 c ja 130 w artiklan mukaisesti (C4-0335/95 ),

—

ottaa huomioon työjärjestyksensä 58 artiklan,

— ottaa huomioon kehitys- ja yhteistyövaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, naisten
oikeuksien valiokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnot (A4-01 13/96),
1.

Hyväksyy komission ehdotuksen parlamentin tekemin tarkistuksin;

2.

Pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen

189 a artiklan 2 kohdan mukaisesti ;

3 . Pyytää neuvostoa sisällyttämään parlamentin hyväksymät tarkistukset yhteiseen kantaan, jonka se
vahvistaa EY:n perustamissopimuksen 189 c artiklan a kohdan mukaisesti ;
4.

Pyytää käynnistämään sovittelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä

sanamuodosta ;

5.

Pyytää neuvostoa kuulemaan parlamenttia uudelleen, jos se aikoo tehdä huomattavia muutoksia

komission ehdotukseen ;

6.
C)

Kehottaa puhemiestään välittämään tämän lausunnon neuvostolle ja komissiolle.
EYVL C 252 , 28.9.1995 , s . 4

4. Moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttama ilman pilaantuminen
A4-01 19/96

Päätös neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi
moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavia
toimenpiteitä koskevien jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentämisestä annetun direktiivin 70/
220/ETY muuttamisesta (C4-0007/96 - 94/0286(COD))

(Yhteispäätösmenettely : toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka
—

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (C4-0007/96 — 94/0286(COD)),

—

ottaa huomioon lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä (') komission ehdotuksesta Euroopan
parlamentille ja neuvostolle KOM(94)0558 (2),

—

ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen KOM(95)0540 (3),

C)
(:)
(■')

EYVL C 269, 16.10.1995 , s . 82
EYVL C 390 . 31.12.1994 , s . 26
EYVL C 19, 23.1.1996, s . 13
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—

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 189 b artiklan 2 kohdan,

—

ottaa huomioon työjärjestyksensä 72 artiklan,

— ottaa huomioon ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn
(A4-01 19/95 ),

1.

Tarkistaa yhteistä kantaa seuraavasti ;

2. Pyytää komissiota puoltamaan parlamentin tarkistuksia lausunnossa, jonka se antaa EY:n perusta
missopimuksen 189 b artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti ;
3 . Pyytää neuvostoa hyväksymään kaikki parlamentin tarkistukset, muuttamaan yhteistä kantaa
vastaavasti ja antamaan säädöksen lopullisesti ;
4.

Kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.
NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

(Tarkistus 1 )

Johdanto-osan kahdestoista kappale
on suotavaa, että neuvosto antaa viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 1997 asianmukaiset määräykset vuonna 2000 alka
valle ajanjaksolle komission viimeistään 30 päivänä kesäkuuta
1996 antaman ehdotuksen perusteella; tämän ehdotuksen tar
koituksena on oltava kevyiden hyötyajoneuvojen päästöjen
huomattava vähentäminen, ja

Euroopan parlamentin ja neuvoston on annettava viimeis

tään 31 päivänä joulukuuta 1997 asianmukaiset määräykset
vuonna 2000 alkavalle ajanjaksolle komission viimeistään 30
päivänä kesäkuuta 1996 antaman ehdotuksen perusteella;
tämän ehdotuksen tarkoituksena on oltava kevyiden hyötyajo
neuvojen päästöjen huomattava vähentäminen, ja

(Tarkistus 2)
2 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

Niiden ajoneuvojen osalta, joiden teho/paino-suhde on enintään 30 kW/t ja joiden enimmäisnopeus on korkeintaan 130
km/h, 1 alakohdassa säädetyt päivämäärät ovat vastaavasti 1
päivä lokakuuta 1998 ja 1 päivä lokakuuta 1999.

Poistetaan.

(Tarkistus 3 )
4 artiklan ensimmäinen alakohta

Perustamissopimuksessa määrättyjen edellytysten mukaisesti
toimien neuvosto määrittelee kantansa 31 päivään joulukuuta
1997 mennessä tässä direktiivissä tarkoitettujen moottoriajo
neuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen vähentä
miseksi toteutettavien yhteisön toimenpiteiden uutta vaihetta
koskevista ehdotuksista, jotka komissio esittää viimeistään 30
päivänä kesäkuuta 1996. Näitä toimenpiteitä sovelletaan vuo
desta 2000 alkaen .

Perustamissopimuksessa määrättyjen edellytysten mukaisesti
toimien Euroopan parlamentti ja neuvosto määrittelevät
kantansa 31 päivään joulukuuta 1997 mennessä tässä direktii
vissä tarkoitettujen moottoriajoneuvojen päästöjen aiheutta
man ilman pilaantumisen vähentämiseksi toteutettavien yhtei
sön toimenpiteiden uutta vaihetta koskevista ehdotuksista,
jotka komissio esittää viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1996.
Näitä toimenpiteitä sovelletaan vuodesta 2000 alkaen.
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5. Tavara- ja matkustajaliikenteen pätevyyskirjat **II
A4-0128/96

Päätös neuvoston yhteisestä kannasta neuvoston direktiivin antamiseksi sisävesiväylien tavara- ja
matkustajaliikenteen kansallisten pätevyysasiakirjojen myöntämisperusteiden harmonisoinnista
yhteisössä (C4-0068/96 - 94/0196/SYN))

(Yhteistoimintamenettely : toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka
— ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (C4-0068/96 — 94/0196(SYN)),
— ottaa huomioon lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä (') komission ehdotuksesta neuvostolle
KC)M(94)0359 (2),

—

ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KC)M(95)0474) (3),

—

neuvoston kuultua sitä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 1 89 c artiklan mukaisesti,

—

ottaa huomioon työjärjestyksensä 67 artiklan,

— ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A4-0128/96),

1.

Tarkistaa yhteistä kantaa seuraavasti ;

2.

Kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle .

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

(Tarkistus 1 )

Johdanto-osan viides kappale

yhteisten määräysten tavoitteena tulee ennen muuta olla vesi

yhteisten määräysten tavoitteena tulee ennen muuta olla vesi

liikenteen turvallisuuden edistäminen sekä ihmishenkien suo

liikenteen turvallisuuden edistäminen sekä ihmishenkien suo

jelu ; tästä johtuen on välttämätöntä asettaa määräyksille mini
mivaatimukset, jotka sisävesiväylien alusten kuljettamisen
pätevyyskirjan hakijan tulee täyttää;

jelu ; tästä johtuen on välttämätöntä asettaa määräyksille mini
mivaatimukset, jotka sisävesiväylien alusten kuljettamisen
pätevyyskirjan hakijan tulee täyttää; asianmukaisin mää
räyksin on varmistettava, että jäsenvaltiot hyväksyvät
tietojen ja taitojen tutkimiseksi samat menettelyt.

(Tarkistus 3 )
6 artiklan 2 kohta

2.

65 vuotta täyttävän todistuksenhaltijan tulee kolmen

kuukauden kuluessa tämän iän saavuttamisesta, ja siitä eteen

päin vuosittain , läpäistä kohdassa 1 säädetty lääkärintarkastus :
toimivaltainen viranomainen todistaa merkinnällä pätevyys
kirjaan tämän velvoitteen täyttämisen.

C)
(2)
(')

EYVL C 68 , 20.3.1995 , s. 39
EYVL C 280, 6.10.1994, s. 5
EYVL C 20, 24.1.1996, s . 7

2.
65 vuotta täyttävän todistuksenhaltijan tulee kolmen
kuukauden kuluessa tämän iän saavuttamisesta, ja siitä eteen
päin kolmen vuoden välein, läpäistä kohdassa 1 säädetty
lääkärintarkastus : toimivaltainen viranomainen todistaa mer

kinnällä pätevyyskirjaan tämän velvoitteen täyttämisen.
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NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

(Tarkistus 4)

7 artiklan 3 ja 4 kohta ja 4 kohta a (uusi)
mäismäärää voidaan alentaa enintään kolmella vuodella

3.
Kohdassa 1 tarkoitettua ammattikokemuksen vähim
mäismäärää voidaan alentaa enintään kahdella vuodella

a)

a)

3.

Kohdassa

1 tarkoitettua ammattikokemuksen vähim

silloin, kun hakijalla on toimivaltaisen viranomaisen
hyväksymä todistus sisävesiliikenteen erityiskoulutukses
ta, johon on kuulunut käytännön harjoittelujaksoja aluksen
kuljettamisessa; vähennys ei saa olla suurempi kuin eri
tyiskoulutuksen kesto, tai
b) kun hakija voi osoittaa hankkineensa ammattikokemuksen
meriliikenteessä aluksen kansimiehistön jäsenenä; saadak
seen 3 vuoden enimmäisvähennyksen hakijan tulee näyt
tää toteen 4 vuoden ammattikokemus merellä purjehtimi

silloin, kun hakijalla on toimivaltaisen viranomaisen
hyväksymä todistus sisävesiliikenteen erityiskoulutukses
ta, johon on kuulunut käytännön harjoittelujaksoja aluksen
kuljettamisessa; vähennys ei saa olla suurempi kuin eri
tyiskoulutuksen kesto, tai
b) kun hakija voi osoittaa hankkineensa ammattikokemuksen
meriliikenteessä aluksen kansimiehistön jäsenenä; saadak
seen 2 vuoden enimmäisvähennyksen hakijan tulee näyt
tää toteen 4 vuoden ammattikokemus merellä purjehtimi
sesta.

sesta .

4.
Kohdassa 1 säädettyä ammattikokemuksen vähimmäis
määrää voidaan alentaa enintään 3 vuodella, jos hakija on
menestynyt käytännön purjehduskokeessa; tästä kokeesta saa
tu todistus on voimassa vain aluksilla, jotka purjehdusominai
suuksiltaan vastaavat alusta, jolla käytännön koe on suoritettu.

4.
Kohdassa 1 säädettyä ammattikokemuksen vähimmäis
määrää voidaan alentaa enintään 2 vuodella, jos hakija on
menestynyt käytännön purjehduskokeessa; tästä kokeesta saa
tu todistus on voimassa vain aluksilla, jotka purjehdusominai
suuksiltaan vastaavat alusta, jolla käytännön koe on suoritettu ;
tässä tapauksessa toimivaltaisen elimen on ilmoitettava
pätevyyskirjassa, että sen pätevyys on rajallinen, kunnes
haltijalla on neljän vuoden ammattikokemus.
4a.
Sen ajan pituus, jonka aikana hakija on 21 vuotta
täytettyään ollut sisävesiliikennealuksen kansimiehistön
jäsenenä, on kerrottava l,5:llä, jotta saataisiin lasketuksi
ammattikokemukseksi katsottavien vuosien määrä.

(Tarkistus 5 )
8 artiklan 2 kohta

2.
Jollei neuvotteluista komission kanssa muuta johdu
jäsenvaltio voi vaatia, että purjehtimiseen tietyillä vesiväylillä,

2. Jollei komission hyväksynnästä muuta johdu jäsenval
tio voi vaatia, että purjehtimiseen tietyillä vesiväylillä, lukuun

lukuunottamatta neuvoston direktiivin 91 /672/ETY liitteessä II

ottamatta neuvoston direktiivin 91 /672/ETY liitteessä II tarkoi

tarkoitettuja meriväylän kaltaisia vesiväyliä, edellyttää aluksen
kuljettajalta lisävaatimusten täyttämistä, jotka koskevat paikal
listen olojen tuntemusta.

tettuja meriväylän kaltaisia vesiväyliä, edellyttää aluksen kul
jettajalta lisävaatimusten täyttämistä, jotka koskevat paikallis
ten olojen tuntemusta.

Jollei neuvotteluista komission kanssa muuta johdu jäsenvaltio
voi myös vaatia tietyillä rajoitetuilla vesialueilla purjehtivan
matkustaja-aluksen kuljettajalta perusteellisempaa ammattitie
toa mitä tulee matkustajien turvallisuutta erityisesti onnetto
muuden, tulipalon tai haaksirikon sattuessa koskeviin erityis
määräyksiin.

Jollei komission hyväksynnästä muuta johdu jäsenvaltio voi
myös vaatia tietyillä rajoitetuilla vesialueilla purjehtivan mat
kustaja*aluksen kuljettajalta perusteellisempaa ammattitietoa
mitä tulee matkustajien turvallisuutta erityisesti onnettomuu
den, tulipalon tai haaksirikon sattuessa koskeviin erityismää
räyksiin.

(Tarkistus 6)

10 artikla a (uusi)
10 artikla a

Kokeiden sisällön ja täytäntöönpanon yhteensovittamiseksi
komissio edistää sitä, että asianomaisten jäsenvaltioiden
toimivaltaiset viranomaiset neuvottelevat vähintään ker

ran vuodessa kokeiden vaatimuksista ja kokeiden sään
nöistä.
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6. Kehitysmaissa ympäristön alalla kestävän kehityksen yhteydessä toteutetut
toimet **I

A4-01 12/96

Ehdotus neuvoston asetukseksi ympäristön alalla kestävän kehityksen yhteydessä kehitysmaissa
toteutetuista toimista (KOM(95)0294 - C4-0334/95 - 95/0161(SYN))

Ehdotus hyväksyttiin seuraavin tarkistuksin :
PARLAMENTIN TARKISTUKSET

KOMISSION TEKSTI (*)

(Tarkistus 1 )

Johdanto-osan toinen kappale a (uusi)

koska käytettävissä olevat voimavarat ovat rajalliset, voi
daan yhteistyössä paikallisten asiantuntijoiden kanssa jär
jestetyllä tiedotuksella ja kokeiluhankkeilla saada aikaan
suurempi kerrannaisvaikutus,

(Tarkistus 2 )

Johdanto-osan seitsemäs kappale a (uusi)
tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavien hankkeiden

budjettikohtaan (B7-5040) tulee jatkuvasti liikaa pyyntöjä
tärkeiden ja tarpeellisten toimien rahoittamiseksi kehitys
maissa ;

(Tarkistus 3 )

Johdanto-osan seitsemäs kappale b (uusi)
tähän budjettikohtaan varattavat määrärahat on nostetta
va 50 miljoonaan vuoteen 2000 mennessä ;

(Tarkistus 4)

Johdanto-osan yhdeksäs kappale a (uusi)
edessä olevat suuret ympäristöongelmat huomioon ottaen
on välttämätöntä sovittaa yhteen EU : n kaikki rahoitusvä
lineet kestävän kehityksen saavuttamiseksi,

(Tarkistus 5 )

Johdanto-osan kymmenes kappale

nykyisin yhteisön käytössä olevia rahoitusvälineitä säilyttämisen ja kestävän kehityksen alueella voitaisiin hyödyllisesti

nykyisin yhteisön käytössä olevia erityisiä rahoitusvälineitä
säilyttämisen ja kestävän kehityksen alueella olisi täydennet

täydentää,

tävä sellaisella välineellä, jota käytettäisiin yksinomaan
kehitysmaiden ympäristöhankkeisiin,

(*)

EYVL C 20, 24.1.1996 , s . 4
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KOMISSION TEKSTI

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

(Tarkistus 6)
1 artikla

Yhteisö antaa rahoituksellista apua ja teknistä asiantuntemusta
toimille, joiden tarkoitus on helpottaa ympäristöllisen ulottu
vuuden sisällyttämistä kestävän kehityksen prosessiin kehitys
maissa .

Yhteisö antaa rahoituksellista apua ja teknistä asiantuntemusta
kehitysmaissa toimille, joiden avulla kehitysmaiden asuk
kaat voivat helpommin yhdistää ympäristönsuojelun ja
kestävän kehityksen käsitteen jokapäiväiseen elämäänsä.

(Tarkistus 7 )

1 artikla a (uusi)
1 artikla a
Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) 'kehitysmailla' maita, jotka kuuluvat AKT-, ALA- ja
MED-sopimusten piiriin,
b) 'kestävällä kehityksellä' elämisen laadun parantamista
sen perustan muodostavien ekosysteemien kestokyvyn
puitteissa.

(Tarkistus 8 )
2 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen lajien moni
muotoisuuden ylläpitämiselle ja katoamassa olevien lajien
säilymiselle tarpeellisten ekosysteemien ja elinympäristö
jen säilyttämisellä sekä biologisen vaihtelun voimavarojen
tunnistamisella ja arvioinnilla;

—

kokeilevat pilottialoitteet paikallisella, alueellisella ja
kansallisella tasolla, joissa ympäristöalan tiedotuskam
panjat ja luonnonvarojen voimavarojen säilyttäminen
yhdistetään siten, että asianomaisten ihmisten jokapäi
väisen elämän hallinta parantuu,

(Tarkistus 9 )
2 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

— erityisesti kaupunkiympäristön kohentaminen toteuttamal
la jätteitä, jätevesiä ja ilman saastumista koskevia hallin
tosuunnitelmia aluesuunnittelun yhteydessä;

— erityisesti
kaupunkiympäristön
kohentaminen ja
aluesuunnittelu toteuttamalla kaupunki- ja liikenne
suunnittelua ja avustamalla paikallisesta aluesuunnit
telusta ja hallintoyksiköiden hoitamisesta vastaavia
sellaisten pilottiohjelmien ja -hankkeiden toteuttami
sessa, jotka on mukautettu teknologisesti ja jotka
koskevat liikennettä, jätteitä, jätevesiä, juomaveden
saantia ja ilman saastumista;

(Tarkistus 10)
2 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta

—

rannikkoseutujen säilyttäminen saastumista aiheuttavien
tekijöiden vähentämisellä ja merien ekosysteemien kestävää hallintaa koskevien aloitteiden tukemisella;

—

paikallisten aloitteiden edistäminen rannikkoseutujen
säilyttämiseksi saastumisen välttämisellä ja saastumista
aiheuttavien tekijöiden vähentämisellä ja merien ekosys
teemien kestävää hallintaa koskevien aloitteiden tukemi

sella innovatiivisten ja edullisten järjestelyjen avulla ;
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KOMISSION TEKSTI

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

(Tarkistus 11 )

2 artiklan 1 kohdan neljäs luetelmakohta

ympäristön asettamiin rajoitteisiin mukautetun teknologian käyttö ja siirto erityisesti energian alalla;

— paikallisten aloitteiden edistäminen ympäristön asetta
miin rajoitteisiin mukautettua teknologiaa käyttämällä ja
siirtämällä erityisesti energian alalla ja ennen kaikkea
uusiutuvien energiamuotojen alalla ottaen huomioon
pitkäaikaiset ympäristövaikutukset ja kunkin alueen
perinteiseen elämäntapaan sopeuttaminen;

(Tarkistus 12)

2 artiklan 1 kohdan neljäs luetelmakohta a (uusi)
— ilmastonsuojelun tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet,
kuten esimerkiksi haitalliset energiamuodot korvaa
vien vähemmän haitallisten energiamuotojen käytön
edistäminen,

(Tarkistus 13 )
2 artiklan 1 kohdan viides luetelmakohta

— maaperän suojelu- ja hallintakeinojen kehittäminen karjankasvatuksen, metsäalueiden suojelun ja aavikoitumisen
torjunnan aloilla;

— paikallisten aloitteiden edistäminen maaperän suojelun
ja laiduntamisen keinojen kehittämiseksi metsäalueiden
suojelun, karjankasvatuksen keinojen parantamisen,
villieläinten tarhauksen, kulttuurin ja matkailun opti
moinnin ja aavikoitumisen torjunnan aloilla;

(Tarkistus 14)
2 artiklan 1 kohdan kuudes luetelmakohta

— tuotantoprosessien mukauttaminen kehitysmaissa ja kaik
kien taloudellisten toimijoiden tietoisuuden lisääminen
ympäristön asettamista rajoitteista, jotka ovat omiaan
vaikuttamaan kauppaan kehitysmaiden kanssa (esimerkik
si ympäristövaatimukset, tavaramerkit, todistusten anta

—

minen tuotteille).

tuotantoprosessien mukauttaminen kehitysmaissa ja kaik
kien taloudellisten toimijoiden sekä työmarkkina
osapuolten tietoisuuden lisääminen ympäristön asettamis
ta rajoitteista, jotka ovat omiaan vaikuttamaan kauppaan
kehitysmaiden kanssa (esimerkiksi ympäristövaatimukset,
tavaramerkit, todistusten antaminen tuotteille) sekä sel
laisten paikallisten aloitteiden edistäminen, jotka täh
täävät tiettyjen ympäristövaatimusten täyttämiseen
(esimerkiksi tavaramerkit, todistusten antaminen tuot
teille).

(Tarkistus 15 )

2 artiklan 1 kohdan kuudes luetelmakohta a (uusi)

— paikallisten asukkaiden informointi ja tietoisuuden
lisääminen kestävän kehityksen käsitteen osalta ja
erityisesti niiden ongelmien kannalta, jotka koskevat
väestönkasvua, kansanterveyttä, kannattamattomia
tuotantomenetelmiä, vaarallisten kemikaalien käyttöä
ja myrkyllisten jätteiden levittämistä ympäristöön;
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KOMISSION TEKSTI

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

(Tarkistus 16)

2 artiklan 1 kohdan kuudes luetelmakohta b (uusi)

— vaarallisia aineita kuten myrkyllisiä jätteitä ja tuho
laismyrkkyjä koskevien tiedotuskampanjoiden tuke
minen,

(Tarkistus 17 )

2 artiklan 1 kohdan kuudes luetelmakohta c (uusi)

—

aloitteet, jotka tähtäävät ekosysteemin ja elinolosuhtei
den suojelemiseen ja lajien monimuotoisuuden säilyt
tämiseen,

(Tarkistus 18)
2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

— paikalla toteutettavat pilottihankkeet, jotka ovat omiaan
edistämään kestävää kehitystä, ympäristönsuojelua sekä
luonnonvarojen kestävää hallinnointia;

— paikalla toteutettavat pilottihankkeet, mukaan lukien tie
tojen vaihto, jotka ovat omiaan lisäämään ekologista
tietoisuutta, koulutusta ja edistämään kestävää kehitys
tä, ympäristönsuojelua sekä luonnonvarojen kestävää hal
linnointia;

(Tarkistus 19)
2 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta

suuntaviivojen ja keinojen laatiminen kestävän kehityksen
edistämiseksi ja ympäristön yhdentämiseksi erityisesti
suunnitelmina ja ohjelmina:

—

suuntaviivojen ja toimintaan liittyvien keinojen laatimi
nen kestävän kehityksen edistämiseksi ja ympäristön
yhdentämiseksi erityisesti tietokantoina ja -pankkeina,
suunnitelmina ja ohjelmina: nämä toimenpiteet eivät saa
ylittää 10 prosenttia vuosittain käytössä olevista mää
rärahoista,

(Tarkistus 20)
2 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta

— analyysi hankkeiden ohjelmien ja politiikan vaikutuksesta
ympäristöön (vaikutustutkimukset) kehitysmaissa sekä nii

Poistetaan.

den arviointi.

(Tarkistus 21 )

2 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta a (uusi)

— sellaisen ympäristöosa-alueen ottaminen mukaan kehi
tysyhteistyöhankkeisiin, jonka avulla luonnehditaan,
yksilöidään ja arvioidaan kyseisten toimien kestävyyt
tä ympäristön kannalta.

(Tarkistus 22)

2 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta b (uusi)

—

kansallisten vihreiden tilijärjestelmien kehittäminen.
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(Tarkistus 23 )
2 artiklan 3 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

— toimiin kehitysmaiden toimielimien toimintakyvyn kehittämiseksi sekä kansallisella että alueellisella tai paikalli-

— toimiin kehitysmaiden toimielimien ja toimintakyvyn
kehittämiseksi sekä kansallisella että alueellisella tai pai

sella tasolla.

kallisella tasolla.

(Tarkistus 24)

2 artiklan 3 kohdan ensimmäinen luetelmakohta a (uusi)
—

ilmastonsuojelun tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet,
kuten esimerkiksi uusiutuvien energiamuotojen käy
tön, energiatehokkuuden parantamisen ja energian
säästön edistäminen,

(Tarkistus 25 )
2 artiklan 3 kohdan toinen luetelmakohta

— paikallisen väestön osallistumiseen toimien yksilöimiseen,
suunnitteluun ja toteuttamiseen.

— paikallisen väestön informointiin ennalta ja sen jälkei
seen osallistumiseen toimien yksilöimiseen, suunnitteluun
ja toteuttamiseen ja niiden tukemiseen. Naisten erityi
nen asema ja tilanne otetaan huomioon.

(Tarkistus 26)

2 artiklan 3 kohdan toinen luetelmakohta a (uusi)

—

alueellisiin toimiin tai sellaisiin toimiin, jotka myötä
vaikuttavat alueelliseen yhteistyöhön kestävän kehi
tyksen kannalta;

(Tarkistus 46)

2 artiklan 3 kohdan toinen luetelmakohta b (uusi)
—

yhteistyötä GEF:n (maailmanlaajuisen ympäristö
hankkeille rahoitusta ja teknistä apua antavan säätiön)
ja muiden monikansallisten rahoittajien kanssa.

(Tarkistus 27 )

2 artiklan 3 kohta a (uusi)
3a.
Tuki ei koske hankkeita, joiden tarkoituksena on
lieventää muista ohjelmista rahoitettujen EU-hankkeiden
ja jäsenvaltioiden rahoittamien hankkeiden ympäristövai
kutuksia (kuten ympäristövaikutustutkimukset ja -arvioin
nit);

(Tarkistus 28 )

2 artikla a (uusi)
2 artikla a
1.

Tämän asetuksen mukaisella alalla toteutettavista

pilottihankkeista on laadittava ennalta selvitys niiden
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ympäristöllisistä, sosiaalisista, laadullisista ja kulttuurisis
ta vaikutuksista; näissä selvityksissä ilmoitetaan hankkei
den erityiset, laadulliset tai määrälliset tavoitteet. Nämä
toimet arvioidaan tarvittaessa yhdessä paikallisen väestön
kanssa.

2. Jos toimilla on vaikutusta alkuperäisväestön perintei
siin maihin tai elämäntapaan, kyseisen väestön on annetta
va suostumuksensa tietoisina kaikista tosiasioista.

(Tarkistus 29)
3 artikla

Avustuksen edunsaajia ja yhteistyökumppaneita voivat olla
valtioiden ja alueiden lisäksi hajasijoitetut palvelut, alueelliset
järjestöt, virastot, perinteiset tai paikalliset yhteisöt, yksityiset
toimijat ja teollisuusyritykset mukaan lukien osuuskunnat,
hallituksista riippumattomat järjestöt ja paikallista väestöä
edustavat yhdistykset.

Avustuksen edunsaajia ja yhteistyökumppaneita voivat olla
valtioiden ja alueiden lisäksi hajasijoitetut palvelut, alueelliset
järjestöt, virastot, perinteiset tai paikalliset yhteisöt, yksityiset
toimijat ja teollisuusyritykset mukaan lukien osuuskunnat,
hallituksista riippumattomat järjestöt ja paikallista väestöä,
alueita tai valtioita edustavat yhdistykset. Nämä saatetaan
budjettivallan käyttäjän tietoon

(Tarkistus 30)
4 artiklan 1 kohta

1 . Edellä 2 artiklassa tarkoitettuihin toimiin kuuluvat erityi
sesti tutkimukset, tekninen apu, koulutus tai muut palvelut,
hankinnat ja työsuoritukset sekä tilintarkastus ja arviointi- ja
valvontatehtävät.

1.

Edellä 2 artiklassa tarkoitettuihin toimiin kuuluvat rahoi

tuksen lisäksi muun muassa tutkimukset, tekninen apu,
opetus, koulutus ja jatkokoulutus tai muut palvelut, hankin
nat ja työsuoritukset sekä tilintarkastus ja arviointi- ja valvon
tatehtävät .

(Tarkistus 31 )
4 artiklan 2 kohta

2.

Yhteisön rahoitus voi kattaa sekä sijoituskustannuksia, ei

2.

Yhteisön rahoitus voi kattaa sekä sijoituskustannuksia, ei

kuitenkaan kiinteän omaisuuden ostoa, että toimintakustan

kuitenkaan kiinteän omaisuuden ostoa, että toimintakustan

nuksia ulkomaan valuutassa tai paikallisessa valuutassa tar
peen mukaan toimia toteutettaessa. Koulutusohjelmia lukuun
ottamatta toimintakustannukset voidaan yleensä kattaa vain
alkuvaiheessa ja asteittain vähenevästi .

nuksia ulkomaan valuutassa tai paikallisessa valuutassa tar
peen mukaan toimia toteutettaessa. Koulutus- ja opetusohjel
mia lukuun ottamatta toimintakustannukset voidaan yleensä
kattaa vain alkuvaiheessa ja asteittain vähenevästi . Biologisen
monimuotoisuuden säilyttämiseen tai ekosysteemien suoje
luun tähtääviä hankkeita varten kiinteän omaisuuden osto
sallitaan .

(Tarkistus 32)
4 artiklan 5 kohdan b alakohta

b) toimien toteuttamispaikalla tapahtuva yhteensovitus sään
nöllisten kokousten kautta sekä komission edustajien ja
jäsenvaltioiden edustajien välisen tiedonvaihdon kautta
edunsaajamaassa .

b) toimien toteuttamispaikalla tapahtuva yhteensovitus sään
nöllisten kokousten kautta sekä komission edustajien ja
jäsenvaltioiden edustajien, edunsaajavaltioiden ja pai
kallisten osapuolten (valtiosta riippumattomat järjes
töt, perusyhteisöt ja yhdistykset) välisen tiedonvaihdon
kautta .
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(Tarkistus 33 )

6 artiklan 1 ja 2 kohta
1.

Komissio vastaa tässä asetuksessa tarkoitettuihin toimiin

liittyvästä valmistelusta, päätöksenteosta ja hallinnoinnista
voimassa olevia talousarvioita koskevaa ja muita menettelyjä
noudattaen ja erityisesti Euroopan yhteisöjen talousarvioon
sovellettavassa varainhoitoasetuksessa säädettyjä menettelyjä
noudattaen .

1.

Perustamissopimuksen 205 artiklan mukaisesti ko

missio vastaa tässä asetuksessa tarkoitettuihin toimiin liitty
västä valmistelusta, päätöksenteosta ja hallinnoinnista voimas
sa olevia talousarvioita koskevaa ja muita menettelyjä noudat
taen ja erityisesti Euroopan yhteisöjen talousarvioon sovellet
tavassa varainhoitoasetuksessa säädettyjä menettelyjä noudat
taen .

2.
Päätökset, jotka koskevat toimia, joiden tämän asetuksen
mukainen rahoitus ylittää kaksi miljoonaa ecua toimelta, sekä
kaikki näiden toimien muutokset, jotka merkitsevät yli 20
prosentin korotusta kyseistä toimintaa varten alunperin sovit
tuun määrään, tehdään 7 artiklassa säädettyä menettelyä nou

2.
Päätökset, jotka koskevat toimia, joiden tämän asetuksen
mukainen rahoitus ylittää viisi miljoonaa ecua toimelta, sekä
kaikki näiden toimien muutokset, jotka merkitsevät yli 20
prosentin korotusta kyseistä toimintaa varten alunperin sovit
tuun määrään, tehdään 7 artiklassa säädettyä menettelyä nou

dattaen .

dattaen .

(Tarkistus 47 )
6 artiklan 5 kohta

5.
Osallistuminen tarjouskilpailuihin ja hankintasopimuk
siin on avoin yhtäläisesti kaikille jäsenvaltioiden ja edunsaa
javaltion fyysisille henkilöille ja oikeushenkilöille. Se voidaan
laajentaa koskemaan toisia kehitysmaita.

5.
Osallistuminen tarjouskilpailuihin ja hankintasopimuk
siin on avoin yhtäläisesti kaikille jäsenvaltioiden ja vastaanot
tajavaltion ja muiden kehitysmaiden fyysisille henkilöille ja
oikeushenkilöille .

(Tarkistus 35 )
6 artiklan 6 kohta

6.
Hankinnat ovat peräisin jäsenvaltioista tai edunsaaja
maasta taikka toisista kehitysmaista. Poikkeustapauksissa ne
voivat olla asianmukaisesti perusteltuina peräisin toisista
maista.

Hankintojen olisi oltava peräisin jäsenvaltioista tai
6.
edunsaajamaasta taikka toisista kehitysmaista ja erityisesti
alueen valtioista. Poikkeuksia voidaan tehdä sopimalla
toimivaltaisen osaston kanssa, erityisesti tapauksissa, joissa
osallistujille aiheutuisi muussa tapauksessa suurempia
menoja tai kohtuuttoman suuria kustannuksia.

(Tarkistus 36)

6 artiklan 6 kohta a (uusi)

6a.
Tähän budjettikohtaan liittyvien toimien laajapoh
jainen luonne edellyttää ympäristöalan tarkkailuyksikön
perustamista, joka vastaa kehitysyhteistyöhankkeiden eri
ulottuvuuksien yhteensovittamisesta, yhdistämisestä ja
integroinnista tarkastusten ja seurannan optimoimiseksi.

(Tarkistus 37 )

6 artiklan 6 kohta b (uusi)
6b.
Oikeudenmukaisuuden ja aktiivisen solidaarisuuden
varmistamiseksi, joiden tarkoituksena on vähentää pohjoi
sen ja etelän kehityksen välistä kuilua, on kiinnitettävä
erityistä huomiota pääomien vastakkaissuuntaisen vir
tauksen vähenemiseen erityisesti palvelualalla parantamal
la kehitysmaiden institutionaalista ja toiminnallista kapasi
teettia.
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(Tarkistus 38 )

7 artiklan 1 kohdan ainoa alakohta a (uusi)

Komitea ottaa huomioon asianosaisten tiedemiesten, ympä
ristöjärjestöjen ja teknisten järjestöjen lausunnot.

(Tarkistus 39)

7 artiklan 1 kohdan ainoa alakohta b (uusi)

Komitean tehtävänä on ottaa kehitystoiminnan yleisessä
rahoituksessa huomioon asianomaiseen budjettikohtaan
liittyvien pilottihankkeiden myötä saadut kokemukset.

(Tarkistus 40)

7 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta a (uusi)

Komitean kokoukset ovat periaatteessa julkisia, ellei erityi
sesti toisin päätetä ja päätöstä perustella asianmukaisesti ja
julkaista kohtuullisen ajan kuluessa. Komitean on julkais
tava esityslistansa kaksi viikkoa ennen kokousta. Sen on
julkaistava kokoustensa pöytäkirjat. Sen on pidettävä
julkista luetteloa jäsentensä taloudellisista eduista.

(Tarkistus 41 )
8 artikla

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle jo
kaisen varainhoitovuoden jälkeen kertomuksen, joka sisältää
yhteenvedon varainhoitovuoden aikana rahoitetuista toimista
sekä arvioinnin tämän asetuksen täytäntöönpanosta varainhoi
tovuoden aikana.

Yhteenveto sisältää erityisesti tietoja toimijoista, joiden kanssa
on tehty sopimuksia.
Kertomus sisältää myös tiivistelmän ulkoisista arvioinneista,

joita on tarvittaessa suoritettu erityistoimien johdosta.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen
jokaisen varainhoitovuoden syyskuun 1, päivää kertomuksen,
joka sisältää luettelon yhteisrahoitettuihin toimiin osallistu
neista kumppaneista sekä yhteisrahoituksen prosentuaali
sen osuuden, yhteenvedon varainhoitovuoden aikana rahoite
tuista toimista sekä luvuin ilmaistun arvioinnin tämän asetuk

sen täytäntöönpanosta varainhoitovuoden aikana.
Kyseisen kertomuksen on sisällettävä tietoja rahoitettujen
hankkeiden laadusta ja määrästä, hankkeiden (tai aiem
pien hankkeiden) avulla saavutetuista tuloksista sekä tietoja
toimijoista, joiden kanssa on tehty sopimuksia, ja siinä on
tarkasteltava kaikkia esitettyjä hankkeita ja niiden valinta
perusteita .
Kertomus sisältää myös määrällisesti ilmaistun tiivistelmän
ulkoisista arvioinneista, joita on tarvittaessa suoritettu erityis
toimien johdosta.

(Tarkistus 44)

8 artikla a (uusi)
8 artikla a

Hankkeiden valinnassa käytettävät suuntaviivat ja ehdot
julkaistaan virallisessa lehdessä ja toimitetaan niissä mais
sa oleville komission toimistoille, jotka voivat tehdä hake
muksia.
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(Tarkistus 45 )

8 artikla b (uusi)
8 artikla b

Tämä asetus pannaan täytäntöön yhtenäisen lähestymista
van mukaisesti ja ottaen myös huomioon yleiset periaat
teet, jotka on esitetty rahoitusavusta ja teknisestä avusta
Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehitysmaille sekä talou
dellisesta yhteistyöstä näiden maiden kanssa annetussa
asetuksessa ETY N:o 443/92 C ), AKT/EU-yleissopimukses
sa sekä Välimeren eteläisten valtioiden kanssa tehdyissä
voimassa olevissa sopimuksissa kunnioittaen yhteisiä
perusteita hankkeiden kaikissa vaiheissa niiden yksilöin
nistä aina niiden arviointiin asti ; perusteet on suunnattava
kohti tiedonvaihtoa, työmenetelmien yhteensovittamista ja
keskinäistä yhteistyötä hankkeen kaikissa vaiheissa.
C)

EYVL L 52 , 27.2.1992, s. 1

Lainsäädäntöpäätöslauselma, johon sisältyy Euroopan parlamentin lausunto ehdotuksesta neuvos
ton asetukseksi ympäristön alalla kestävän kehityksen yhteydessä kehitysmaissa toteutetuista
toimista (KOM(95)<)294 - C4-0334/95 - 95/0161(SYN))

(Yhteistoimintamenettely : ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka
—

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle KC)M(95)0294 — 95/0161 (SYN) ('),

—

neuvoston kuultua sitä EY:n perustamissopimuksen 189 c artiklan sekä 130 s ja 130 w artiklan
mukaisesti (C4-0334/95 ),

— ottaa huomioon työjärjestyksensä 58 artiklan,
— ottaa huomioon kehitys- ja yhteistyövaliokunnan mietinnön ja ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuo
javaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A4-01 12/96),
1.

Hyväksyy komission ehdotuksen parlamentin tekemin tarkistuksin ;

2.

Pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 189 a artiklan

2 kohdan mukaisesti ;

3.
Pyytää neuvostoa sisällyttämään parlamentin tarkistukset yhteiseen kantaan, jonka se vahvistaa
EY:n perustamissopimuksen 189 c artiklan a kohdan mukaisesti ;

4.

Pyytää neuvostoa aloittamaan sovittelumenettelyn, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä

sanamuodosta;

5.

Pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission

ehdotukseen ;

6.
C)

Kehottaa puhemiestään välittämään tämän lausunnon neuvostolle ja komissiolle .
EYVL C 20, 24.1.1996, s . 4
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7. Monivuotinen yleinen tullijärjestelmä tietyille maa- ja kalataloustuotteille *
A4-0138/96

Ehdotus neuvoston asetukseksi monivuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamista 1 päivästä
heinäkuuta 1996 30 päivään kesäkuuta 1999 tiettyihin kehitysmaista peräisin oleviin maataloustuot
teisiin (KOM(96)0087 - C4-0231/96 -96/0908(CNS))

Ehdotus hyväksyttiin.

Lainsäädäntöpäätöslauselma, johon sisältyy parlamentin lausunto ehdotuksesta neuvoston asetuk
seksi monivuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1996 30
päivään kesäkuuta 1999 tiettyihin kehitysmaista peräisin oleviin maataloustuotteisiin
(KOM(96)0087 - C4-0231/96 - 96/0908(CNS))
(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka
—

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle KOM(96)0087 — 96/0908(CNS ),

—

neuvoston kuultua sitä EY:n perustamissopimuksen 113 artiklan mukaisesti (C4-0231 /96),

—

ottaa huomioon työjärjestyksensä 58 artiklan,

— ottaa huomioon kehitys- ja yhteistyövaliokunnan mietinnön ja taloudellisten ulkosuhteiden valiokun
nan sekä kalatalousvaliokunnan lausunnot (A4-01 38/96),

1.

Hyväksyy komission ehdotuksen ;

2.

Pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, mikäli se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä

sanamuodosta ;

3.

Pyytää tulla kuulluksi uudelleen , mikäli neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission

ehdotukseen ;

4.

Kehottaa puhemiestään välittämään tämän lausunnon neuvostolle ja komissiolle.

8. Euroopan rotusyrjinnän vastainen vuosi 1997 *
A4-0135/96

L

Päätöslauselma komission tiedonannosta rotusyrjinnästä, muukalaisvihasta ja antisemitismistä
(KOM(95)0653 - C4-0250/96)

Euroopan parlamentti, joka
—

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen F artiklan 2 kohdan ,

—

ottaa huomioon komission tiedonannon rotusyrjinnästä, muukalaisvihasta ja antisemitismistä
( KOM(95)0653 - C4-0250/96),

—

ottaa huomioon fasismin nousua ja Euroopan rotusyrjintää käsitelleen tutkintalautakunnan kertomuk
sen ('),

C)

Kertomus tutkimuksen tuloksista, Strasbourg, joulukuu 1986
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—

ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 11 . kesäkuuta 1986 antaman
rotusyrjinnän ja muukalaisvihan vastaisen yhteisen julistuksen ('),

— ottaa huomioon rotusyrjintää ja muukalaisvihaa käsitelleen tutkintalautakunnan puolesta 17 . heinä
kuuta 1990 laaditun kertomuksen tutkintalautakunnan työn tuloksista (2),

— ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 29.
toukokuuta 1990 antaman päätöslauselman rotusyrjinnän ja muukalaisvihan vastaisesta taistelusta (3),
— ottaa huomioon 21 . huhtikuuta 1993 antamansa päätöslauselman rotusyrjinnän ja muukalaisvihan
noususta ja äärioikeistolaisen väkivallan vaarasta (4),
—

ottaa huomioon 2 , joulukuuta 1993 antamansa päätöslauselman rotusyrjinnästä ja muukalaisvihas
ta (5),

— ottaa huomioon 21 . huhtikuuta 1994 antamansa päätöslauselman mustalaisten tilanteesta yhteisös
sä (6),

— ottaa huomioon 20. huhtikuuta 1994 antamansa päätöslauselman etnisistä puhdistuksista ('),
— ottaa huomioon 27 . huhtikuuta 1995 antamansa päätöslauselman rotusyrjinnästä, muukalaisvihasta ja
antisemitismistä (8),
—

ottaa huomioon 15 . kesäkuuta 1995 antamansa päätöslauselman juutalaisten holokaustin muistopäi
vàstà r),

— ottaa huomioon 13 . heinäkuuta 1995 antamansa päätöslauselman romaaneihin kohdistuvasta
syrjinnästä ( l0),
— ottaa huomioon 26 . lokakuuta 1995 antamansa päätöslauselman rotusyrjinnästä, muukalaisvihasta ja
antisemitismistä ("),

—

ottaa huomioon rotusyrjintää ja muukalaisvihaa käsitelleen neuvoa-antavan komission lopullisen
kertomuksen Cannesin Eurooppa-neuvostolle 26. ja 27 . kesäkuuta 1995 (Kahnin komissio) (RAXEN
24),

— ottaa huomioon rotusyrjintää ja muukalaisvihaa käsitelleen neuvoa-antavan komission väliaikaisen
kertomuksen Madridin Eurooppa-neuvostolle 15 . ja 16. joulukuuta 1995 (RAXEN 58),
—

ottaa huomioon neuvoston väliaikaisen kertomuksen rasismin ja muukalaisvihan seurantaan tarkoi
tetun eurooppalaisen valvontakeskuksen perustamista koskevasta toteutettavuustutkimuksesta, joka
esitettiin Madridin Eurooppa-neuvostolle joulukuussa 1995 ,

—

ottaa huomioon mietintäryhmän suositukset Eurooppa-neuvostolle «Strategia Euroopalle» (REFLEX
21 , joulukuussa 1995 ),

— ottaa huomioon Dublinissa (toukokuussa 1990), Maastrichtissa (joulukuussa 1991 ), Edinburghissa
(joulukuussa 1992), Kööpenhaminassa (kesäkuussa 1993), Korfussa (kesäkuussa 1994), Essenissä
(joulukuussa 1994), Cannesissa (kesäkuussa 1995 ) ja Madridissa (joulukuussa 1995 ) koontuneiden
Eurooppa-neuvostojen puheenjohtajiston johtopäätökset,
— ottaa huomioon Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukset Euroopan komission työstä
rotusyrjintää ja suvaitsemattomuutta vastaan (CAHLI (95)5 , 8 , helmikuuta 1994),

— ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen suositukset Euroopan
komission työstä rotusyrjintää ja suvaitsemattomuutta vastaan (CAHLI (95)4, 8 , helmikuuta 1994),
— ottaa huomioon kansalaisvapauksien ja sisäasiain valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan,
oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia käsittelevän valiokunnan sekä sosiaali- ja työllisyysasiain
valiokunnan lausunnot (A4-01 35/96),

A. ottaa huomioon, että Euroopan historia on useaan eri otteeseen joutunut rotusyrjinnän ja etnisen
vihamielisyyden valtaan, millä on ollut tuhoisia seurauksia: juutalaisten, romanien, homoseksuaalien
ja vammaisten kansanmurha, miljoonien henkien menetykset sotilashenkilöstön ja erityisesti siviilien
keskuudessa, väestöryhmien pakkosiirrot, etniset puhdistukset sekä laajamittainen hätäsiirtolaisuus ja
ihmisten siirtäminen pois asuinsijoiltaan,
')
2)
')
4)
5)
6)
7)
8)
")
l0)
")

EYVL C 158 , 25.6.1986, s. 1
EYVL C 284, 12.11.1990, s . 57

EYVL C 157 , 27.6.1990, s. 1
EYVL C 150, 31.5.1993 , s . 127
EYVL C 342 , 20.12.1993 , s . 19
EYVL C 128 , 9.5.1994, s . 372
EYVL C 128 , 9.5.1994 , s . 221
EYVL C 126, 22.5.1995 , s. 75

EYVL C 166, 3.7.1995 , s. 132
EYVL C 249, 25.9.1995 , s. 156
EYVL C 308 , 20.11.1995 , s. 140
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B. katsoo, että Euroopan yhdentyminen toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina oli pääasiallinen
vastaus kansallissosialismiin, fasismiin ja totalitaariseen kommunismiin, joihin Euroopan maiden
väestöt antoivat ohjailla itsensä, ja ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien suojelemiselle perustettu
demokraattinen ja eurooppalainen oikeusjärjestys on tässä yhteydessä tärkeä seikka,
C. katsoo, että etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoisten tasapainoisten yhteiskuntien olemassaolo on
sivistyksen ilmaus ja tukee Euroopan ihannetta, ja ottaa huomioon lisäksi , että elävä kulttuuri on
avoin ulkoisille kulttuurivaikutuksille ja että sillä on siten omaehtoinen taipumus sisällyttää osia
muista kulttuureista, millä on ollut ratkaiseva vaikutus monien valtioiden ja kansojen luonteeseen ja
historiaan ,

D. ottaa huomioon, että etniset ennakkoluulot saattavat vaikuttaa hallitusten, ja myös EU:n, politiikkaan,
mitä osoittaa esimerkiksi se, että tietellisten tutkimustulosten vastaisesti myös neuvoston lausunnois
sa on luotu yhteys unionissa vallitsevan työttömyyden ja siirtolaisuuden välillä,
E. katsoo, että neuvoston politiikan vuoksi Euroopan unionin asenne on mahdollistanut etniset
puhdistukset sen rajoilla ja antanut kansalaisille sen käsityksen, että Euroopan unioni ei voi eikä halua
ottaa kantaa sellaisia henkilöitä vastaan, jotka levittävät rotusyrjintää ja etnistä vihamielisyyttä,
F. katsoo, että Euroopan unionilla on velvollisuus kehittää oikeusjärjestystä, demokratiaa ja vähemmis
töjen suojelua suhteessa assosioituihin ja kolmansiin maihin tai että sen olisi autettava luomaan
suotuisat edellytykset niiden perustamiselle, ja ottaa huomioon, että tässä yhteydessä yhteistyö
muiden kansainvälisten järjestöjen, kuten Euroopan neuvoston, kanssa on suotavaa,

G. katsoo, että rotusyrjintä, antisemitismi ja muukalaisviha eivät rajoitu äärioikeistolaisiin puolueisiin
vaan että niitä löytyy kautta koko politiikan ideologisen kentän, ja näitä ilmiöitä on sen vuoksi
torjuttava laaja-alaisesti,
H. katsoo, että rasistiset puolueet ovat muukalaisvihan, rasismin ja antisemitismin kiteytymispisteitä
yhteiskunnassa, minkä vuoksi niiden toiminnan rajoittaminen ja niiden poliittisten johtajien, kuten Le
Penin ja Haiderin, eristäminen on välttämätöntä rasismin ja antisemitismin vastustamiseksi unionissa,
I.

ottaa huomion, että etnisismillä («rasismilla») ja muukalaisvihalla on syvät juuret yhteiskunnassam
me seuraavista syistä :

— jäsenvaltioiden siirtomaavaltahistoria, jota ne eivät vielä ole hyväksyneet ja jossa rasismin
erityisenä tehtävänä oli antaa oikeutus siirtomaapolitiikalle,
— huononeva taloudellinen tilanne, joka johtaa työttömyyden lisääntymiseen ja yhteiskunnalliseen
syrjäytymiseen ,
—

itsekkäiden asenteiden esiinnousu sekä yhteisöllisyyden, kanssakäymisen ja suvaitsevaisuuden
arvojen ja periaatteiden katoaminen, joka luo hedelmällisen maaperän rasistiselle ja muukalais
vihamieliselle käyttäytymiselle, jota voidaan luonnehtia huliganismiksi tai yksinkertaisesti
rikollisiksi teoiksi ,

—

sellaisten virikkeiden puuttuminen, jotka auttaisivat yksilöitä selviytymään monikulttuurisessa ja
-etnisessä yhteiskunnassa ja «maailman kylässä»,

— jäsenvaltioiden yhteisöjen sekä siirtolais- että alkuperäisjäsenten sosiaalinen ja taloudellinen
syrjäytyminen, jonka tuloksena kummatkin voivat joutua alttiiksi houkutukselle langeta populis
tisten, autoritaaristen ja äärioikeistolaisten poliitikkojen manipulaatiolle,
J.

katsoo, että monilla väestöryhmillä on taipumus nähdä vähemmistöryhmät syntipukkeina omille
surkeille elinoloilleen kuten

— korkealle työttömyystasolle
— huonoille sosiaalisille oloille ja sosiaalihuollolle
—

yleiselle taloudelliselle turvattomuudelle

— esikaupunkien rappiolle ja asuinkelvottomuudelle
— koulujärjestelmien yleiselle puutteellisuudelle,
K. katsoo, että rodun käsitteellä ei ole tieteellisiä perusteita genetiikassa tai antropologiassa, ja se voi
siten ainoastaan edistää etnisiin syihin, kansallisuuteen tai kulttuuriin tai ihonväriin perustuvaa
syrjintää, sillä se perustuu väärään ajatukseen vakiintuneiden, hierarkisesti luokiteltujen «rotujen»
olemassaolosta; katsoo tästä syystä, että tätä käsitettä on vältettävä kaikissa virallisissa teksteissä,
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L. katsoo, että rotusyrjintä, antisemitismi ja muukalaisviha ovat uhka ihmisten väliselle sosiaaliselle
yhteenkuuluvuudelle, ja katsoo, että sen vuoksi Euroopan unionin olisi toteutettava eri aloilla erityisiä
toimenpiteitä,
M. katsoo, että paremmat tiedot auttaisivat Euroopan unionia kehittämään kattava strategia ilmiön
torjumiseksi lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä,

1.
Ilmaisee arvostavansa komission tiedonantoa ja hyväksyy sen, koska se on kattava vastaus
rotusyrjinnän ja muukalaisvihan ongelmiin, joihin parlamentti on kiinnittänyt huomiota eri päätöslausel
missa, ja pitää komission omaksumaa lähestymistapaa monilla aloilla tapahtuvaa rasismin ja muukalais
vihan torjuntaa koskevan parlamentin toiveen mukaisena;

2.
Kannattaa rasismin ja muukalaisvihan valvontakeskuksen perustamista, kuten rasismia ja muuka
laisvihaa käsitelleen neuvoa-antavan komission (Kahnin komission) Cannesin Eurooppa-neuvostolle
esittämässä lopullisessa kertomuksessa ehdotetaan, ja toivoo, että tämä valvontakeskus olisi olemassa
olevien järjestöjen verkoston keskus ja olisi vastuussa komissiolle;
3 . Toivoo, että valvontakeskus toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa erityisesti
silloin, kun on kysymys unionin syrjäalueilla esiintyvistä rasismin ja muukalaisvihan osoituksista ja jos
nämä ilmiöt ulottuvat unionin rajojen naapurimaihin, jotka ovat Euroopan neuvoston jäseniä;
4.

Uskoo, että tämä valvontakeskus auttaa yhteiskunnassamme esiintyviä rasismin ja muukalaisvihan

vastustamisessa;

5 . On tietoinen siitä, että jos rasismin uhrien halutaan suhtautuvan vakavasti valvontakeskukseen, eivät
sen henkilöstöä koskevat säännöt saa rajoittaa henkilökunnan palkkaamista ainoastaan jäsenvaltioiden
kansalaisiin ;

6.
Uskoo, että valvontakeskuksen vuotuisessa kertomuksessa ja muissa julkaisuissa ei pidä rajoittua
pelkkään raportointiin, vaan niissä on tutkittava konkreettista politiikkaa, jota paikalliset viranomaiset,
kansalliset hallitukset ja unioni voivat noudattaa;
7.
Pyytää, että unionin toimielimet itse ovat vakuuttavana esimerkkinä rotusyrjinnän, muukalaisvihan
ja antisemitismin torjunnassa ja tutkisivat kriittisesti omaa politiikkaansa tässä suhteessa;

8 . Valittaa unionin kyvyttömyyttä ulkopolitiikkansa avulla torjua ja hävittää etninen vihamielisyys
johdonmukaisella ja tehokkaalla tavalla;
9 . Pyytää neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita ulkopoliittisissa suhteissaan sekä jäsenyyttä hakevien
maiden että assosioituneiden maiden ja muiden kolmansien maiden kanssa asettamaan suurimman painon
vähemmistöjen suojelulle näissä maissa ja tukemaan parhaan kykynsä mukaan Euroopan neuvostoa tässä
asiassa ;

10.
Pyytää kaikkia poliitikkoja ja mielipiteenmuokkaajia olemaan käyttämättä hyväksi muukalaisvas
taisia vaistoja ja tuomitsemaan kaikki suvaitsemattomuuden muodot ja rasistiset lausunnot toiminnassaan
ja politiikassaan ;
11.
Yhtyy komission aikomukseen pyrkiä sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien tasa-arvoisuuteen
unionissa oleskelevien henkilöiden osalta ja pitää työmarkkinaosapuolten yhteistä julistusta (Firenze,
1994) tärkeänä askeleena kohti työpaikalla esiintyvän syrjinnän ja rotusyrjinnän torjumista ja pyytää
komissiota valvomaan tiiviisti julistuksen käytännön soveltamista sen varmistamiseksi, että se ei jää
kuolleeksi kirjaimeksi ;
1 2.
Pyytää komissiota tukemaan ja valvomaan rasismia ja muukalaisvihaa käsitelleen neuvoa-antavan
komission (Kahnin komissio) lopullisessa kertomuksessaan esittämien erityisehdotusten täytäntöönpanoa
erityisesti oikeus- ja poliisiasioiden aloilla, ja esittämään Euroopan parlamentille kertomuksen aiheesta
vuoden 1997 lopussa;
13 .
Toivoo, että työmarkkinaosapuolten julistuksen soveltamisen tulokset olisivat ohjeena ajatuksille
Euroopan direktiivin kehittämiseksi työmarkkinoilla esiintyvää syrjintää vastaan;

27 . 5 . 96

27. 5 . 96

FÏ i

Euroopan yhteisôjen virallinen lehti

N:o C 152/61
Torstaina 9, toukokuuta 1996

14. On sitä mieltä, että unionin kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä asema rotusyrjinnän ja muukalais
vihan torjumisessa, ja tukee komission ehdotusta sosiaalipoliittisen foorumin perustamiseksi ; tässä
yhteydessä toivoo myös, että komission ja Euroopan pääasiallisten uskontojen edustajien välille saataisiin
aikaan vuoropuhelu ja pitää suotavana, että komissio tukee näiden uskontokuntien välisen vuoropuhelun
avaamista;

15 . Pyytää komissiota, kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen tukeman «Starting line» -ehdotuksen henges
sä, kehittämään syrjinnän vastaisen politiikan monilla muilla aloilla (terveydenhoito, opetus jne .) ja
jäsenvaltioissa eri politiikoista ja lainsäädännöllisistä käytännöistä saatujen kokemusten perusteella
laatimaan syrjinnän vastaiset säännöt;
16.
Korostaa tarvetta kehittää toimia kasvatuksen ja koulutuksen alalla rasismin ja muukalaisvihan
vastustamiseksi tehokkaalla tavalla, ja pyytää jäsenvaltioita hyväksymään tarvittavat toimet tätä
tarkoitusta varten ja komissiota antamaan tarvittavaa tukea näiden tavoitteiden saavuttamisen mahdollis
tamiseksi ;

17 . Yhtyy komission pyrkimykseen sisällyttää yleinen syrjintäkielto perustamissopimuksiin ja kehot
taa komissiota tässä yhteydessä esittämään vähemmistöjen syrjintää unionissa vastustavan laajan
direktiiviehdotuksen , joka tukeutuu jäsenvaltioiden olemassa oleviin syrjinnän vastaisiin säädöksiin ;
18 .
Pitää komission näkemystä, jonka mukaan rotusyrjinnän torjumiseen tarvittava toimivalta olisi
sisällytettävä yhteisön perustamissopimukseen , tukena parlamentin pyrkimyksille torjua rotusyrjintää ja
muukalaisvihaa ;

19 .
Pitää tärkeänä edistää yhteisiä suuntaviivoja ja rotusyrjinnän ja muukalaisvihan torjuntaa koskevia
vahvistettuja Euroopan oikeudellisia lausuntoja; toivoo tässä yhteydessä yhteistyötä tuomiovallan alalla,
jotta siihen sisällytettäisiin monikansallisen rotusyrjinnän torjunta, erityisesti julkaisujen, rasistien
mielenosoitusten ja internetin osalta;

20.
Panee tyytyväisenä merkille 1 9 . — 20. maaliskuuta 1 996 kokoontuneen oikeus- ja sisäministereiden
neuvoston päätöksen ryhtyä yhteisiin toimiin rasismia ja muukalaisvihaa vastaan Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen K.3 artiklan mukaisesti ; toivoo, että tähän sisältyy juutalaisten kansanmurhan
kiistämistä koskevan kiellon sisällyttäminen kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöön,
ja pitää välttämättömänä, että jäsenvaltiot myös kehittävät rasismia ja muukalaisvihaa koskevaa
yhteistyötään suhteessa Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneihin maihin ;
21 .
Pitää erittäin tärkeänä sitä, että kansallisilla vähemmistöillä olisi tasavertaiset oikeudet, pyytää
samoin myös jäsenvaltioiden maahanmuuttajien oikeuksien suojelemista ja pyytää komissiota tarkastele
maan uudelleen niiden jäsenvaltioiden esittämiä perusteluja, jotka ovat tehneet varaumia Euroopan ja
kansainvälisiin yleissopimuksiin, erityisesti Euroopan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleissopimuk
seen ja kansainväliseen yleissopimukseen rasistisen syrjinnän kaikkien muotojen poistamisestapa pyytää
aiheesta komission tiedonantoa ;

22. On sitä mieltä, että siirtolaisia on tuettava, jotta heidän olisi mahdollista tunnustaa uskonnollisia ja
elämänkatsomuksellisia vakaumuksiaan , pitää suotavana, että imaamien ja muiden hengellisten johtajien
opetukseen ja korkeampaan koulutukseen annetaan apua Euroopassa sen varmistamiseksi, että nämä
katsomukset integroidaan Euroopan suvaitsevaisuuden, keskinäisen kunnioituksen ja ihmisoikeuksien
kulttuuriin, ja pyytää komissiota tarjoamaan tarvittavat välineet;
23 .
Katsoo, että olisi mahdollistettava se, että kolmansien maiden kansalaiset, joilla on oleskelulupa
unionin jossakin jäsenvaltiossa, voisivat saada tuon jäsenvaltion kansalaisuuden , ja arvostaa komission
ehdotuksia, joiden mukaan poistettaisiin tarkastukset sisärajoilla ja toteutettaisiin kolmansien maiden
kansalaisten liikkuvuuden vapaus, jotka olisivat askel oikeaan suuntaan ;
24.
Kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan siirtolaisten kansalaistamista, mahdollistamaan kaksoiskan
salaisuuden ja luomaan unionissa syntyneille siirtolaisten lapsille oikeus kansalaistamiseen ja saada
kansalaisuus ilman muodollisia esteitä ;

25 .
Kehottaa komissiota tutkimaan myös niitä rasismiin ja muukalaisvihaan liittyviä erityisongelmia,
jotka koskevat 3 — 4 miljoonaa unionissa asuvaa tummaihoista;
26.
Antaa tukensa komission toiveelle täydentää unionin yhdentymispolitiikkaa tiettyjen ryhmien
hyväksi — kuten esim . maahanmuuttajien tai mustalaisten -toteutettavilla erityistoimilla, mutta katsoo, että
yleisen yhteenkuuluvuutta koskevan politiikan erityisten toimien välisellä yhdenmukaisuudella on tärkeä
merkitys ja että toimien arvioinnin yhteydessä tämä yhdenmukaisuus olisi otettava erikseen huomioon ;
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27 . Toistaa käsityksensä, että siirtolaisten sosiaalinen, kulttuurinen ja poliittinen integraatio on
välttämätön heidän samanarvoisen kohtelunsa mahdollistamiseksi yhteiskunnassa ja rasismin torjumisek
si, ja kehottaa jäsenvaltioita mahdollistamaan heidän osallistumisensa sosiaalisiin ja poliittisiin päätöksiin
ja takaamaan myös siirtolaisten äänestysoikeus;
28. Tukee komission suunnitelmia siirtolaisten elinolojen parantamiseksi kaupungeissa ja katsoo, että
myös siirtolaisilla itsellään on sanansa sanottavana tässä asiassa; ihmettelee kuitenkin, onko käytössä
oleva budjetti riittävä, sekä toteaa, että komission on toimittava toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ;
29.

Tunnustaa koulutuksen tärkeän aseman rasististen ja muukalaisvihaa lietsovien asenteiden

vastustamisessa nuorten keskuudessa, sillä koulutus edistää osaltaan muun muassa heidän omantuntonsa

ja sosiaalisen vastuuntuntonsa kehittymistä; pyytää komissiota erityisesti :
— kannustamaan koulutuksesta vastuussa olevia viranomaisia parantamaan sellaisen opetuksen laatua,
joka koskee toisen maailmansodan merkitystä nykyajan historiassa ja rasismin ja kansallismielisyy
den vastustamisen yhteydessä,
— tunnustamaan, että uskonnollinen ja elämänkatsomuksellinen kasvatus ovat hyvä väline nuorten
omantunnon ja näkemysten kehittämisessä,
— edistämään tietojen ja kokemusten vaihtoa erilaisista tavoista sopeuttaa siirtolaiset yhteiskuntaan ja
tähän soveltuvasta aikuiskasvatuksesta ;

— edistää virkamiesten koulutusta rasismiin ja muukalaisvihaan liittyvissä asioissa;

30. Arvostaa sitä roolia, jonka toimittajat itse haluavat omaksua rasististen ja muukalaisvihaa lietsovien
asenteiden esittämisen vastustamisessa, ja tukee ajatusta tiedonvälityspalkinnoista;
31 . Tukee komission aikomusta edistää MEDIA II -ohjelman kautta tuotantoja, joissa tutkitaan
yhteiskunnan etnistä ja kulttuurista monimuotoisuutta, ja katsoo, että siirtolaisille olisi kannustavien
toimien avulla annettava enemmän mahdollisuuksia työskennellä tiedotusvälineissä ja tehdä ohjelmia
lähetettäviksi ;

32.
Katsoo, että sen toive Euroopan rotusyrjinnän vastaisen vuoden nimeämisestä konkreettisen
suunnitelman avulla on täytetty ;

33 .
Kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioi
den hallituksille sekä rasismia ja muukalaisvihaa käsittelevän neuvoa-antavan komission puheenjohtajal
le .

II.

Ehdotus neuvoston päätökseksi vuoden 1997 nimeämisestä Euroopan rotusyrjinnän vastaiseksi
vuodeksi (KOM(95)0653 - C4-0132/96 - 95/0355(CNS))

Ehdotus hyväksyttiin seuraavin tarkistuksin:
KOMISSION TEKSTI (*)

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

(Tarkistus 1 )

Uusi kappale ennen johdanto-osan ensimmäistä kappaletta
Euroopan yhteisön olemassaolo perustuu pyrkimykseen
korvata kansojen välinen vastakkaisuus kansainvälisellä
yhteenkuuluvuudella ja poistaa rotusyrjintä ja etninen
viha sekä pyrkimykseen kehittää totalitarismin vastainen
oikeusjärjestys,
(*)

EYVL C 89, 26.3.1996, s . 7
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KOMISSION TEKSTI

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

(Tarkistus 2)

Johdanto-osan toinen kappale a (uusi)
rotusyrjintä ja muukalaisviha ovat uhka Euroopan oikeus
järjestykselle ja demokratialle ja horjuttavat uskoa Euroo
pan yhteenkuuluvuuteen,

(Tarkistus 58)

Johdanto-osan kolmas kappale

korkean työllisyysasteen ja sosiaaliturvan edistäminen kaikki
alla yhteisössä sekä elintason ja elämän laadun nousu jäsen
valtioissa ovat yhteisön tavoitteita;

demokraattisen laillisen järjestyksen, yleisen turvallisuu
den, korkean työllisyysasteen ja sosiaaliturvan edistäminen,
elintason ja elämänlaadun nousu sekä taloudellinen ja sosiaa
linen koheesio kaikkialla yhteisössä ovat Euroopan yhteisön
tavoitteita;

(Tarkistus 4)

Johdanto-osan viides kappale

rotusyrjinnän ja muukalaisvihamielisten asenteiden ja ennakkoluulojen jatkuva esiintyminen uhkaa taloudellista ja sosiaa
lista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa,

Poistetaan.

(Tarkistus 5 )

Johdanto-osan viides kappale a (uusi)
unionin politiikan kaikkien rasististen ja muukalaisvastais
ten näkökulmien pohdinta ja poistaminen voisivat paran
taa unionin näyttämää esimerkkiä,

(Tarkistus 6)

Johdanto-osan seitsemäs kappale
taloudellisten vaikeuksien lisääntyminen jättää monet ihmiset
Euroopan unionissa kaiken taloudellisen, sosiaalisen ja poliit
tisen osallistumisen ulkopuolelle ja tarjoaa hedelmällisen
maaperän rasistisille ja muukalaisvihamielisille asenteille,

taloudellisten vaikeuksien lisääntyminen jättää monet ihmiset
Euroopan unionissa kaiken taloudellisen, sosiaalisen ja poliit
tisen osallistumisen ulkopuolelle, ja vastuuttomat poliitikot
ja mielipiteenmuokkaajat käyttävät tätä ongelmaa hyö
dykseen rotusyrjinnän ja muukalaisvihan lietsomiseksi ,

(Tarkistus 8)

Johdanto-osan kahdeksas kappale
rotusyrjintään, muukalaisvihaan ja antisemitismiin on puutut
tava pääasiassa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasol
la,

jäsenvaltioissa rotusyrjintään, muukalaisvihaan ja antisemitis
miin on puututtava pääasiassa paikallisella, alueellisella ja
kansallisella tasolla, erityisesti edistämällä yhteiskunnassa
erityyppisiä ja eri näkemyksiin perustuvia järjestöjä,

N:o C 152/64

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

27 . 5 . 96

Torstaina 9, toukokuuta 1996
KOMISSION TEKSTI

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

(Tarkistus 9)

Johdanto-osan seitsemästoista kappale a (uusi)
etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoisten tasapainoisten
yhteiskuntien olemassaolo on osoitus sivistyksestä ja tukee
Euroopan ihannetta ; Eurooopan rotusyrjinnän vastainen
vuosi olisi järjestettävä tätä taustaa vasten ;
(Tarkistus 10)

Johdanto-osan seitsemästoista kappale b (uusi)
rotusyrjinnän ja muukalaisvihan torjunta Euroopassa on
kuulunut jatkuvasti Euroopan parlamentin ensisijaisiin
tavoitteisiin 1980-luvulta alkaen,
(Tarkistus 11 )

Johdanto-osan kahdeskymmenesneljäs kappale a (uusi)
pitää myönteisenä kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen teke
miä ehdotuksia «Starting Line» ja «Starting Point», joiden
avulla ne painottavat vastuutaan asiassa,
(Tarkistus 12 )

Johdanto-osan kahdeskymmenesneljäs kappale b (uusi)
parlamentti on ottanut vuoden 1996 talousarvioon määrä
rahoja, jotka on tarkoitettu rotusyrjinnän, muukalaisvihan
ja antisemitismin torjuntatoimenpiteisiin,
(Tarkistus 14)

2 artiklan c kohta b (uusi)
cb)

edistää muiden sivilisaatioiden tuntemusta sekä näi
den sivilisaatioiden ja niiden Euroopan maiden kult
tuurille antaman panoksen tunnustamista ;

(Tarkistus 15 )
2 artiklan d alakohta

d) kannustaa sellaista toimintaa koskevaa pohdintaa ja kes
kustelua, jota tarvitaan rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja
antisemitismin vastustamiseksi yhteisössä,

d) kannustaa sellaista toimintaa koskevaa pohdintaa ja kes
kustelua, jota tarvitaan rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja
antisemitismin vastustamiseksi yhteisössä ongelman väl
jän määritelmän perusteella, ottamalla huomioon
poliittiset, taloudelliset ja sivistykselliset seikat sekä
unionin rotusyrjinnän ja muukalaisvihan poistamisen
alalla asettaman esimerkin parantamiseksi,

(Tarkistus 16)

2 artiklan d kohta a (uusi)
da)

rohkaisee yhteiskunnallisia, kulttuuri- ja uskonnolli
sia järjestöjä osallistumaan osaltaan unionissa esiinty
vän rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja antisemitismin
torjumiseen ja edistää julkista vuoropuhelua Euroo
pan tasolla,
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(Tarkistus 17 )

2 artiklan g kohta a (uusi)
ga)

edistää uusia menetelmiä ja strategioita, jotka on
suunniteltu laajoissa väestönosissa esiintyvän rotusyr
jinnän ja muukalaisvihan torjumiseksi,

(Tarkistus 18 )

2 artiklan g kohta b (uusi)
gb)

rohkaisee siirtolaisia osallistumaan osaltaan Euroo
pan taiteeseen ja kulttuuriin,

(Tarkistus 19)

2 artiklan g kohta c (uusi)
gc)

tukea kasvatusalan hankkeita (kouluissa, yrityksissä,
kirkoissa jne.), jotka edistävät tietoisuutta rasismista
ja muukalaisvihasta ja antavat ihmisille välineet vas
tustaa rasismia ;

(Tarkistus 20)

3 artiklan 1 kohdan neljäs luetelmakohta
yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa tiedotuskampanjoiden
yhteydessä, erityisesti koskien maahanmuuttajien ja etnis
ten vähemmistöjen panosta Euroopan yhteisön vaurastu
misessa ,

— yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa tiedotuskampanjoiden
yhteydessä, erityisesti koskien maahanmuuttajien ja etnis
ten vähemmistöjen panosta Euroopan kulttuurissa, talou
dessa ja historiassa,

(Tarkistus 21 )

3 artiklan 1 kohdan viides luetelmakohta a (uusi)

—

sellaisten julkisten keskustelujen järjestäminen, joilla
on laaja vaikutus jäsenvaltioissa ja unionissa.

(Tarkistus 22)
3 artiklan 1 kohdan viides luetelmakohta b (uusi)

—

kokemusten vaihdon tukeminen sellaisten paikallisten
ja alueellisten elinten kesken, jotka ovat vastuussa
sosiaali-, talous- sekä asuntoasioita koskevasta päätök
senteosta ja jotka voivat sisällyttää vähemmistöjen
integroimisen alue- ja kaupunkisuunnitteluunsa;

(Tarkistus 23 )
3 artiklan 1 kohdan viides luetelmakohta c (uusi)

—

vähemmistöjä edustavien ja paikallisten järjestöjen
tukeminen, jotka toimivat kulttuurivähemmistöihin
kohdistuvan syrjinnän vastustamiseksi ;
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(Tarkistus 25 )
5 artiklan 2 kohta
2.

Edellä 1 kohdassa mainitun komitean tai elimen on

varmistettava, että se edustaa kaikkia rotusyrjinnän, muuka
laisvihan ja antisemitismin vastaisessa taistelussa mukana
olevia toimielimiä ja järjestöjä.

2.

Edellä 1 kohdassa mainitun komitean tai elimen on

varmistettava, että se edustaa kaikkia rotusyrjinnän, muuka
laisvihan ja antisemitismin vastaisessa taistelussa mukana
olevia toimielimiä ja järjestöjä ja ylläpitää suhteita yhteis
kunnallisiin järjestöihin joukkoviestinnän, opetuksen, elä
mänfilosofian, uskonnon ja kulttuurin alalla varmistaak
seen, että toiminnalla on laaja vaikutus.

(Tarkistus 26)
7 artikla

Komissio varmistaa, että tämän päätöksen nojalla toteutettavat
toiminnot ovat yhdenmukaisia ja täydentävät muita yhteisön
toimintoja, erityisesti koulutus- ja ammattikoulutusohjelmia,
sosiaalista hyljeksintää vastaan taistelevia ohjelmia sekä
Euroopan neuvoston toteuttamia toimintoja.

Komissio varmistaa, että tämän päätöksen nojalla toteutettavat
toiminnot ovat yhdenmukaisia ja täydentävät muita yhteisön
toimintoja aiheuttamatta kuitenkaan päällekkäisyyksiä, eri
tyisesti nivoen nämä toimet yhteen koulutus- ja ammattikou
lutusohjelmien, sosiaalista hyljeksintää vastaan taistelevien

ohjelmien sekä Euroopan neuvoston toteuttamien toimintojen
kanssa .

(Tarkistus 27 )
8 artikla

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle,
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle työn edis
tymisestä ja antaa niille lopullisen kertomuksen ohjelman
toteuttamisesta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1998 .

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle,
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle työn edis
tymisestä vuosittaisen kertomuksen muodossa ja antaa niille
lopullisen kertomuksen ohjelman toteuttamisesta viimeistään
31 päivänä heinäkuuta 1998.

(Tarkistus 28)
Liite, A kohta, otsikko

A. Ainoastaan yhteisön talousarviosta rahoitettavat hankkeet

A. Mahdollisesti yhteisön talousarviosta rahoitettavat hank
keet

Lainsäädäntöpäätöslauselma, johon sisältyy Euroopan parlamentin lausunto ehdotuksesta neuvos
ton päätökseksi vuoden 1997 nimeämisestä Euroopan rotusyrjinnän vastaiseksi vuodeksi
(KOM(95)0653 - C4-0132/96 - 95/0355(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka
—

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle KC)M(95)0653 — 95/0355(CNS ) (')

— neuvoston kuultua sitä EY :n perustamissopimuksen 235 artiklan mukaisesti,
— ottaa huomioon työjärjestyksensä 58 artiklan,
— ottaa huomioon kansalaisvapauksien ja sisäasiain valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ,
oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia käsittelevän valiokunnan sekä sosiaali- ja työllisyysasiain
valiokunnan lausunnot (A4-01 35/96),
C)
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1.

Hyväksyy komission ehdotuksen parlamentin tekemin tarkistuksin;

2.

Pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 189 a artiklan

2 kohdan mukaisesti ;

3.

Pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, mikäli se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä

sanamuodosta;

4.

Pyytää aloittamaan sovittelumenettelyn, mikäli neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä

sanamuodosta ;

5.

Pyytää tulla kuulluksi uudelleen, mikäli neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission

ehdotukseen ;

6.

Kehottaa puhemiestään välittämään tämän lausunnon neuvostolle ja komissiolle.

9. Burundin tilanne

B4-0575, 0576, 0577, 0578, 0579 ja 0580/96
Päätöslauselma Burundista

Euroopan parlamentti, joka
— palauttaa mieliin aikaisemmat päätöslauselmansa Burundin tilanteesta,
A. on huolestunut turvallisuuden jatkuvasta huononemisesta Burundissa ja äskettäisistä väkivaltaisuuk
sista Burundin pohjois- ja keskiosissa ja etenkin 26. huhtikuuta 1996 Buhorossa tapahtuneesta
verilöylystä,
B . pelkää, että kansainvälisen yhteisön riittämätön vastine hirvittäviin tapahtumiin Burundissa voi johtaa
Ruandassa vuonna 1994 tapahtuneen tragedian toistumiseen,

C. valittaa sitä, että YK:n turvallisuusneuvosto kieltäytyi luomasta kansainvälisiä joukkoja, jotka
puuttuisivat asiaan väkivallan laajetessa, YK:n pääsihteerin jatkuvista vetoomuksista huolimatta,
D. paheksuu sitä, että suurinta osaa niistä sitoumuksista, joita neuvosto Carcassonnen yleisen
toimintasuunnitelman yhteydessä teki , ei ole vieläkään pantu täytäntöön,
E. suhtautuu toisaalta myönteisesti Tansanian entiselle presidentille Nyererelle annettuun sovitteluteh
tävään, jota OAU, EU ja YK tukevat,
F.

on kuitenkin tietoinen, että Burundissa ei voida saada aikaan kansallista sovintoa, elleivät kaikki

burundilaiset ja etenkin demokraattiset toimielimet, armeija ja väestö halua myötävaikuttaa siihen,

G. on huolestunut siitä, että Zaire helpottaa ääriryhmien uudelleenjärjestäytymistä ja aseiden salakulje
tusta ,

1.
Tuomitsee jyrkästi jatkuvat kansanmurhat ja muut väkivaltaisuudet, joita molempien osapuolten
ääriryhmät ja eräät armeijan osastot suorittavat pyrkiessään jatkuvasti horjuttamaan tilannetta ja lisäämään
aseellisia selkkauksia;

2.

Vahvistaa uudelleen tukensa presidentille, kaikille Burundin demokraattisille voimille ja laillisille

demokraattisille instituutioille ;

3.
Kehottaa kaikkia Burundin poliittisia voimia ja erityisesti armeijaa lopettamaan väkivallan
laajentumisen ja eristämään kaikki ääriryhmät;

4.
Tukee vakaumuksella entisen presidentin Nyereren aloittamia pyrkimyksiä, jotka johtivat suoriin
neuvotteluihin konfliktin osapuolten välillä; kehottaa Euroopan unionin neuvostoa ja komissiota
antamaan poliittista, diplomaattista ja aineellista apua, jotta tämä aloite johtaisi Burundissa rauhaan ja
vakauteen ;
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5.

Pyytää, että 35 ihmisoikeustarkkailijan lähettäminen Burundiin toteutetaan mahdollisimman pian;

6. Paheksuu, että neuvosto ei ole vielä ryhtynyt täysin toteuttamaan Carcassonnen suunnitelmaa eikä
ole pannut täytäntöön tehokasta yhteistä politiikkaa myötävaikuttaakseen Burundin kriisin ratkaisemi
seen ;

7 . Suhtautuu kuitenkin myönteisesti suurten järvien alueen EU:n erityislähettilään Aido Ajellon
nimittämiseen, mutta pyytää myös komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita muotoilemaan ja toteuttamaan
Burundissa viivytyksettä asianmukaisen torjuntastrategian neuvoston 4. joulukuuta 1995 hyväksymien
ennaltaehkäisevän diplomatian, selkkausten selvittämisen ja Afrikan rauhanturvaamisen suuntaviivojen
mukaisesti ;

8 . Toistaa Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostolle esittämänsä pyynnön, että se vastaisi
myöntävästi Euroopan parlamentin pääsihteerin pyyntöön rauhanturvajoukon perustamisesta Burundiin;
pyytää myös Burundin viranomaisia noudattamaan tarkasti turvallisuusneuvoston päätöksiä;

9 . Pyytää, että kansainvälinen tutkintavaliokunta vauhdittaa työtään ja että joukkomurhista vastuussa
olevat vangitaan, viedään oikeuteen ja tuomitaan, jotta rangaistusten puuttumisella ei enää edistetä
väkivallan kuohuntaa ;

10. Pyytää naapurimaiden hallituksia, erityisesti Zairea, lopettamaan kaiken tuen — rahallisen,
logistisen, sotilaallisen ja poliittisen — Burundin ääriryhmille, ja pyytää kansainvälistä yhteisöä
painostamaan näitä maita tämän tavoitteen saavuttamiseksi ;
1 1 . Kehottaa kaikkien alueen maiden hallituksia toteuttamaan mahdollisimman pian turvallisuusneu
voston 5 , maaliskuuta 1996 antaman päätöslauselman 1049 , jossa valtioita pyydetään paikallistamaan ja
sulkemaan väkivaltaa ja vihaa lietsovat radioasemat, sekä rohkaisemaan sovintoon kannustavien
tiedotusvälineiden toimintaa ;

12.
Kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan
unionin jäsenmaiden hallituksille, AKT-maiden hallituksille, Burundin hallitukselle ja YK:n ja Afrikan
yhtenäisyysjärjestön pääsihteereille.

10. Komission taloudellinen kertomus vuodelle 1996
A4-0131/96

Päätöslauselma komission vuoden 1996 taloudellisesta kertomuksesta vuodelle 1996 (KOM(96)0086
- C4-0193/96)

Euroopan parlamentti, joka
—

ottaa huomioon komission taloudellisen vuosikertomuksen ( KOM(96)0086 — C4-0193/96),

— ottaa huomioon Madridissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston johtopäätökset, jotka koskevat
laajoja talouspoliittisia suuntaviivoja ja työllisyyttä,

— ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 2, 3 a, 102 a, 103 , 130 a ja 130 b
artiklan ,

— ottaa huomioon komission puheenjohtajan Santerin ehdotuksen «Euroopan luottamus työllisyyteen»
-sopimuksesta, 29 . maaliskuuta 1996 Torinossa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät sekä
puheenjohtaja Santerin Lillessä G7-maiden työllisyyskonferenssissa 1 , huhtikuuta 1996 pitämän
puheen, joissa kaikissa työttömyyden vastainen taistelu nimetään ensisijaiseksi tavoitteeksi ,
— ottaa huomioon Valkoisen kirjan kasvusta, kilpailukyvystä ja työllisyydestä,
—

ottaa huomioon talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevän valiokunnan mietinnön
ja sosiaali- ja työllisyysasiain valiokunnan lausunnon (A4-0131 /96),

A. katsoo, että taloudellista kertomusta vuodelle 1996 voitaisiin pitää talouspolitiikan laajojen suunta
viivojen valmistelutyönä, jota komissio tekee EY:n perustamissopimuksen 103 artiklan mukaisesti,
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B. katsoo, että komission marraskuussa 1995 esittämässä taloudellisessa ennusteessa arvioitiin vuoden

1995 kasvun olevan 2,7 prosenttia ja että vuoteen 2000 asti voitaisiin ylläpitää 3 — 3,5 prosentin
kestävää kasvua, mutta vuoden 1995 toisella ja kolmannella neljänneksellä kasvu oli vain 2
prosenttia, mikä todennäköisesti osoittaa, että vielä ei ole onnistuttu luomaan edellytyksiä työllisyys
suuntautuneelle ja investointivetoiselle kasvulle, jonka tuloksena työttömyysaste laskisi merkittävästi
kolmannen vuosituhannen alkuun mennessä, ja on samaa mieltä komission kanssa siitä, että
palaaminen nopeasti valkoisen kirjan kasvusuunnitelmaan on välttämätön edellytys työttömyysastei
den laskemiseksi keskipitkällä aikavälillä,
C. on yllättynyt siitä, että kertomus ei sisällä mitään 1996- tai 1997-tilastoja talouden indikaattoreita
(kuten BKT:n kasvu, kulutuksen tai investointien kasvu, työttömyysaste, kaupan kasvu tai lähenty
misperusteet) koskevina arvioina tai ennusteina, joita Euroopan parlamentti voisi hyödyntää
arvioidakseen EU:n taloudelliseen toimintaan tänä vuonna tai seuraavina vuosina vaikuttavia

taustatekijöitä; syksyn 1995 taloudelliset ennusteet ovat edelleen ainoat saatavilla olevat tilastot,
mutta niihin ei voida täysin luottaa,
D. ottaa huomioon, että enemmän kuin 1 8 miljoonaa ihmistä on virallisesti rekisteröity työttömiksi mutta
että paljon useammat etsivät työtä ja enemmän kuin 50 miljonaa ihmistä kärsii köyhyydestä koko
EU:ssa, mikä johtaa sosiaalisen syrjäytymisen uusien muotojen muuttumiseen vakiintuneemmaksi
ilmiöksi ,

E. panee merkille, että lisääntynyt kasvu ei ole saanut aikaan työttömyysasteiden laskua ja toteaa, että
työttömyysasteissa on yhä huomattavia alueellisia vaihteluita ja on näin ollen yllättynyt siitä, että
komissio ei näytä tehneen tutkimuksia selvittääkseen , miksi joidenkin Pohjois-Italian kaltaisten EU:n
alueiden työttömyys on alle puolet EU:n keskiarvosta,
F. panee merkille, että kertomuksessa varoitetaan, että mikäli luottamusta ei pikaisesti palauteta, kasvu
ei vuonna 1996 saavuta 1,5 prosenttia eikä todennäköisesti ylitä tätä lukua vuonna 1997 ,

G. pahoittelee, että kertomuksessa ei käsitellä perimmäisiä syitä sille, että yritysmaailman ja kuluttajien
luottamus on heikentynyt, vaikka taloudelliset perusedellytykset ovat suotuisia, eikä siinä ehdoteta
asianmukaisia toimenpiteitä, joilla tätä rakenteellista luottamuskriisiä käsiteltäisiin ; jos yhteisön
tasolla ei panna toimeen perusluonteisia poliittisia muutoksia tämän suuntauksen muuttamiseksi eikä
kansalaisille ja yritysmaailmalle anneta selkeitä signaaleja, Euroopan rakentamisen julkinen tuki
heikkenee, sillä yhteisö on vaarassa joutua yritysmaailman ja kuluttajien toinen toistaan vahvistavan
pessimismin noidankehään,
H. on yllättynyt siitä, että komissio ei ole pannut merkille, että yhtenäismarkkinoiden lähestyessä
toteutumistaan työttömyys kasvaa jatkuvasti, ja on syvästi huolestunut kielenkäytöstä, joka unionin
kansalaisten kohtaamista ongelmista ilmeisesti huolestuneenakaan ei ehdota mitään uutta näiden
ongelmien ratkaisemiseksi ,

I.

katsoo, että työpaikkojen syntymistä voidaan edistää kehittämällä ympäristönsuojelua ja yhteiskun
nallisesti arvokasta työtä,

J.

on huolissaan siitä, että EU:n inflaatiovauhdin merkittävästä hidastumisesta huolimatta pitkät korot
nousivat 6,8 prosentista (joulukuu 1993 ) 9,0 prosenttiin (joulukuu 1994) ja laskivat vain 7,7
prosenttiin (joulukuu 1995 ), vaikka lyhyet korot olivat pudonneet huomattavasti koko vuoden 1995
ajan,

K. ottaa huomioon , että taloudellisen ilmaston huononeminen ja mm . Delorsin valkoisen kirjan 10
luvussa hahmotellun riittävän työllisyysstrategian puuttuminen on johtanut EU:n työttömyyden
kasvuun keskeyttäen laskevan suuntauksen, joka alkoi vuoden 1994 keväällä,
L. katsoo, että kevään 1995 valuuttahäiriöt ovat jossakin määrin voineet heikentää kuluttajien
luottamusta ja hintakilpailukykyä maailmanmarkkinoilla sekä kaventaa voittomarginaaleja, mutta
että komission ekonometrinen malli , jolla arvioidaan valuuttahäiriöiden vaikutusta BKT:n kasvuun,
on yliarvioinut 0,5 prosentin tuotannon laskun, koska EU:n vienti nousi 8,5 prosentilla vuonna 1995 ,
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M. katsoo, että sosiaalinen tasoitus kuuluu sosiaaliseen markkinatalouteen ; markkinatalouden tehokkuus

riippuu talousrakenteiden hyväksyttävyydestä, joka edellyttää sosiaalista jakautumisen oikeudenmu
kaisuutta ja sosiaalista yhteisvastuuta sekä ottaa huomioon ympäristön,
N. katsoo, että kansainvälinen kilpailukyky paranee olennaisesti talouden innovaatiokyvyn, korkean
koulutustason, suorituskykyisten tutkimuksen perusrakenteiden sekä yritysten, korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten tiiviin ja monikansallisen yhteistyön kautta,
O. on huolissaan siitä, että yksityisissä eläkerahastoissa ei ole juuri ollenkaan vastuuvelvollisuutta niiden
ihmisten selvään enemmistöön nähden, jotka ovat luoneet nämä vaateet työllään, ja että eläkerahas
tojen yksityistäminen voitaisiin laajentaa eri jäsenvaltioihin, mikä johtaisi pääoman lisääntyneesen
virtaamiseen pois unionista,

1.
Pitää komission taloudellista kertomusta vuodelle 1996 hyödyllisenä ja kattavana asiakirjana
Euroopan unionin taloudellisista näkymistä vuodelle 1996;
2.
Muistuttaa, että kertomuksessa painotetaan muiden muassa erityisesti neljää tekijää (lamassa olevat
yritykset ja kuluttajien asenne, johon liittyy heikko kulutuskysyntä, taloussuhdanteet, valuuttahäiriöt ja
vuoden 1994 korkeat korot), jotka vaikuttivat vuoden 1995 vaatimattomaan kasvuun (2,5 %); pitää tässä
yhteydessä myönteisenä sitä, että komissio on oikeutetusti tunnustanut rahapolitiikan ja rahapoliittisten
häiriöiden olevan vastuussa viimeaikaisesta taantumasta ja kielteisistä työllisyysvaikutuksista; pyytää sen
vuoksi rahaviranomaisia vähentämään korkotasoaan mahdollisimman paljon ;

3.
Katsoo, että toimenpiteiden tehokkuutta on mahdotonta arvioida ilman, että työttömyyden vastainen
taistelu otetaan oleelliseksi osaksi kaikkia politiikkoja ja että taloudellisen taantumisen ja ulkoisten
rajoitteiden syyt tunnistetaan ;

4. Tunnustaa, että nykyiset kansalliset talousarviota koskevat toimintalinjat ovat varsin sidottuja
harjoittaessaan suhdannepolitiikkaa ja että tulevaisuudessa taloudelliset taantumat ovat usein yhteisön
laajuisia, ja pyytää sen vuoksi komissiota tutkimaan mahdollisuutta ja esittämään ehdotuksia yhteisön
tason suhdannepoliittisiksi välineiksi ;
5.
Muistuttaa komissiota siitä, että vaikka tätä asiaa ei ole yllättävää kyllä otettu esille kertomuksessa,
yhteisön olisi perustettava taloudelliset ja rakenteelliset toimintalinjansa selvälle ja yksiselitteiselle
Euroopan yhteiskuntamallin noudattamiselle, joka on tärkeä myönteinen näkökohta Euroopan kilpailu
kyvyssä;

6.
Katsoo, että komission olisi pitänyt tutkia muita tekijöitä, kuten palkkoja, työmarkkinoiden
joustavuutta, kiinteitä julkisia menoja, sosiaaliturvakustannuksia ja yksityistä velkaantumista, jotka
määrittelevät joko kilpailukyvyn ja kannattavuuden tai kokonaiskysynnän tai molemmat; pyytää näin
ollen komissiota esittämään tulevissa vuosikertomuksissa edellä mainittuja tekijöitä koskevat vertailulu
vut kaikista maista, joiden kanssa unioni kilpailee ;
7.
Yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan terve kannattavuus on investointivetoisen kasvun
edellytys, mutta muistuttaa, että investointeihin motivoivat monet monimutkaiset tekijät, joista yhden
muodostavat tavaroiden ja palvelujen nousevat tai uudet markkinat; tässä suhteessa EU:n innovaatio ei ole
tyydyttävää verrattuna USA:han ja Japaniin, joissa T&K-kulut keskittyvät lähemmäs markkinoita kuin
EU:ssa;

8.
Yhtyy komission innovaatiota koskevassa vihreässä kirjassa (KC)M(95)0688) esitettyyn huolestu
miseen siitä, että innovaatio polkee Euroopassa paikallaan ;
9.
Uskoo, että vuonna 1994 julkaistun valkoisen kirjan «kasvu, kilpailukyky ja työllisyys» johtopää
tökset ovat oikeita sikäli , että Euroopan tutkimus ja kehitystoiminta kärsii useista heikkouksista, joita
ovat :

a) EY investoi suhteellisesti kilpailijoitaan vähemmän tutkimukseen ja teknologiseen kehitykseen
(T&K)

b) T&K-ohjelmien ja -strategioiden koordinoinnin puute
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c) rajallinen kapasiteetti muuntaa tieteelliset läpimurrot ja teknologiset saavutukset teollisiksi ja
kaupallisiksi menestyksiksi
d) riittämättömät investoinnit infrastruktuuriin ;

kehottaa näin ollen neuvostoa ja komissiota tekemään konkreettisia ehdotuksia, joilla pyritään stimuloi
maan ja suosimaan T&K:tä asianmukaisten erityisesti pk-yrityksille myönnettävien verohelpotusten
avulla, helpottamaan T&K-aloilla aktiivisten pk-yritysten pääsyä osalliseksi riskipääomasta ja edistämään
tehokasta tutkimusinfrastruktuuria sekä yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten läheistä rajat ylittävää
yhteistyötä;

10. Pyytää sen vuoksi neuvostoa ja komissiota harkitsemaan pikaisesti sijoituksia edistäviä toimenpi
teitä kuten Euroopan investointipankin lainantakaustehtävän laajentamista ja toimia paremman yhteistyön
varmistamiseksi tutkimuksen ja yrityselämän sekä jäsenvaltioiden välillä näiden heikkouksien edellyttä
miin vastatoimiin ryhtymiseksi tarmokkaasti ;
11 . Tukee aloitteita, jotka edistävät elinikäistä ammatillista koulutusta, jotta työntekijät pystyvät
hallitsemaan uusien teknologioiden käyttöönoton tuotantoprosesseissa;
12. Valittaa sitä, että julkisten ja yksityisten sijoitusten ratkaiseva merkitys talouskasvun ja työpaik
kojen luomisen edistämisessä ei ole saanut osakseen asianmukaista huomiota taloudellisissa analyyseissa
eikä politiikkaa koskevissa suosituksissa;
13 . Pyytää sen vuoksi edistämään merkittävästi yhteisön päätavoitteita, jotka ovat työttömyyden
huomattava vähentäminen ja tuloksellinen siirtyminen EMUun 1 , tammikuuta 1999, laajentamalla
yhteisön rahoitusvälineitä kuten Euroopan investointipankkia ja Euroopan investointirahastoa sekä
luomalla yhteisön joukkovelkakirjoja tärkeimpien yhteisön sijoitushankkeiden ja erityisesti pk-yrityksille
tarkoitetun rahoitusavun rahoittamiseksi, koska pelkkä yksityinen sijoittaminen ei riitä varmistamaan
Euroopan asianmukaista elpymistä ja kestävää talouskasvua; pyytää tässä yhteydessä neuvostoa,
komissiota ja jäsenvaltioita jättämään talousarviorajoituksien ulkopuolelle julkisten sijoitusten vähentä
misen ja keskittymään sen sijaan muihin rajoitettaviin aloihin kuten ennen kaikkea tuottamattomiin ja liian
korkeisiin asevarustelumenoihin ;

14.
Huomauttaa, että vuosikertomuksessa analysoidaan oikein US-dollarin heilahtelujen välitysmeka
nismi ja sen vaikutus EU:n talouteen, ja huomauttaa, että talouden suojelemiseksi tällaisilta yhteisön
itsensä ulkopuolelta tulevilta valuuttaheilahteluilta on äärimmäisen tärkeää ottaa käyttöön yhtenäisvaluut
taa, jolloin rahapolitiikkaa olisi myös mahdollista soveltaa tehokkaammin;
15 . Muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että devalvaatio, joka saattaa johtaa lyhyen aikavälin hyötyyn, ei saa
korvata pitkän aikavälin taloudellista toimintasuunnitelmaa;
16.
Panee merkille, että yhtenäismarkkinoiden etujen hyödyntämiseksi täysipainoisesti on noudatetta
va jonkinlaista kurinalaisuutta eri valuuttojen vaihtokurssien välillä, kuten valuuttakurssimekanismissa, ja
pyytää jäsenvaltioita, joiden valuutat eivät osallistu mekanismiin, liittymään siihen mahdollisimman pian;

17 . Panee kiinnostuneena merkille kertomuksen toteamuksen, jonka mukaan lyhyiden korkojen ja
tuotannon kasvun välillä on yhteisössä viimeksi kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana vallinnut
läheinen yhteys, mikä viittaa siihen, että rahapolitiikka pystyy vaikuttamaan taloudelliseen toimintaan ja
kasvuun (jakso 1.2.1 );
18 .

Muistuttaa, että kertomuksessa vuoden 1995 historiallisen alhaiseen inflaatioon kohdistettu

kehuminen on nähtävä oikeassa perspektiivissä; vuosina 1993 — 1995 hintojen laskua (4,6 prosentista 3,1
prosenttiin) vastaa työttömyysasteen nousu (9,3 prosentista 1 1 prosenttiin); keskimääräiseen 1 ,3 prosentin
kasvuvauhtiin liittyi -1 prosentin työllisyysasteen lasku samana aikana;

19.

Kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja työllisyyttä tekemällä

Euroopan työllisyyssopimuksen, jolla on todellista arvoa ja jossa yhdistetään aito työpaikkojen luominen

ja tuottavuuden lisäysten uudelleenjako pääoman ja työvoiman välillä, palkallisen työn uudelleenjako ja
tällä hetkellä passiivisten toimenpiteiden, kuten varhaiseläke ja työttömyyskorvaukset, rahoittamiseen
käytettävien voimavarojen uudelleensuuntaaminen, jotta pehmennettäisiin työttömyyden sosiaalista
vaikutusta;
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20.
On huolestunut siitä, että tuotantosijoittaminen on muuttunut keinottelevaksi tai taloudelliseksi
sijoittamiseksi pääoman suuremman tuoton vuoksi ; katsoo, että keinottelevien pääomansiirtojen verolla
voitaisiin varmistaa, että työvoimaa käytetään kannattavammin ja voittoja sijoitetaan uudelleen tuotanto
sektorille, ja siten edistää rahapoliittista vakautta;

21 .
Iloitsee siitä, että vähäisestä kasvusta huolimatta julkinen velka on laskenut vuodesta 1993 ja
saavuttanut tason (-4,7 vuonna 1995 ), joka on lähellä lähentymisperusteita; velan suhde bruttokansan
tuotteeseen on kuitenkin jatkanut kasvuaan ja saavuttanut ennen näkemättömän 71 prosentin tason ;
22.
On sitä mieltä, että komissio on oikeassa painottaessaan sitä, että viranomaisten on ryhdyttävä
tarvittaviin toimiin estääkseen julkisen velan siirtymisen kauemmas sitä koskevasta lähentymisperustees
ta, jos näin on tapahtunut; painottaa myös sitä, että eri jäsenvaltioissa on vahvistettava selviä keskipitkän
aikavälin suunnitelmia verotuksen lujittamiseksi , jotta edistettäisiin luottamusta luomalla turvallisempi
ympäristö kipeästi kaivatulle sijoitusten ja kulutuksen kasvulle ;

23 .
Muistuttaa jäsenvaltioita ja komissiota suuren julkisen velan vakavista seurauksista, sillä sen
rahoittaminen edellyttäisi korkeampia korkoja, ja painottaa tarvetta pyrkiä talousarvion rahoitustilanteen
korjaamiseen ;
24.
On kuitenkin sitä mieltä, että talousarvion lujittamisen jatkumisen pitäisi kussakin jäsenvaltiossa
perustua yleisten juoksevien menojen vähentämiseen eikä sijoituskustannusten vähentämiseen, pääasiassa
yleisen ja ammatillisen koulutuksen sekä infrastruktuurien luomisen aloilla, jotka voivat saada aikaan
hyvät edellytykset talouselämän ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiselle erityisesti kaikkein epäsuotui
simmilla alueilla ja siten edistää todellista lähentymistä ja taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta;

25 .
Myöntää rakennerahastojen osuuden merkityksen alueellisten eroavaisuuksien vähentämisessä ja
sisämarkkinoiden lujittamisessa, mikä on olennaista yhtenäisen vastauksen luomiseksi ulkoisille talou
dellisille kriiseille tai uusien poliitikkojen käyttöönottamiselle, sekä taloudellisen ja sosiaalisen yhteen
kuuluvuuden päämäärälle ;
26. On sitä mieltä, että palkkatasojen aleneminen tulee johtamaan sosiaaliturvan , vero- ja muiden
valtion myöntämien vähennysten alenemiseen ja että tämä tulojen menetys voisi johtaa siihen , että valtiot
kasvattavat budjettialijäämiään ;
27 .
Korostaa, että on tärkeää säilyttää sopiva talouspolitiikkojen tasapaino, joka perustuu vero- ja
rahastrategioihin, jotka pyrkivät vähentämään julkista vajetta, sekä noudattaa aktiivista työmarkkinapo
litiikkaa, jonka tavoitteena on syrjäytymisen vastustaminen mahdollistamalla työhön sopeutuminen ja/tai
ammatillinen koulutus työ- ja pääomamarkkinoiden joustavuuden parantamiseksi ;
28 .
Korostaa, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa pitkän aikavälin tavoite viimeksi kuluneiden
20 vuoden kuluessa vastuuttomasti otetun valtion velan maksamisesta on yhdistettävä lyhyen aikavälin
työllisyyspoliittiseen painopisteeseen sekä keskipitkän aikavälin innovaatiota ja valikoivaa kasvua
edistävään politiikkaan ;
29 .

Yhtyy siksi kertomuksen seuraaviin poliittisiin suuntaviivoihin :

a) palkankorotusten olisi oltava yhteensopivia vakaan hintatason kanssa,

b) nimellispalkkojen ja reaalipalkkojen asianmukaisten kehityssuuntien olisi samoin varmistettava
houkutteleva sijoitustuottavuus sen toisaalta noudattaessa tuottavuuden kehitystä ja ottaessa täysipai
noisesti huomioon tarpeen mahdollisimman suotuisaan ostovoiman kehitykseen, jolla pyritään
saavuttamaan suotuisa säästämis- ja kuluttajakäyttäytyminen erityisesti piilevän kuluttujapessimis
min osalta,

c)

ammattitaitoon, koulutukseen, alueellisiin tarpeisiin ja työkokemukseen perustuvaa palkkaerottelua
on edistettävä,

d) tuottavuusedut olisi jaettava uudelleen oikeudenmukaisesti pääoman ja työvoiman välillä,

e) työmarkkinaosapuolien neuvoteltujen toimenpiteiden perusteella tuottavuuden kasvua pienemmän
palkkakehityksen aiheuttamat eritellyt hyödyt ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti oikeutettuja
ainoastaan, jos ne toteutetaan työpaikkoja lisäävinä toimenpiteinä ja sijoituksina;
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30. Pyytää neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään oikeata yhdistelmää synnyttääkseen
sijoitusjohtoista kasvua, joka on tärkeä tekijä pyrittäessä vähentämään tuloksellisesti EU:n työttömyyden
suurinta osaa;

31 .

Uskoo, että taloudellisen toiminnan ennustettu laantuminen vuonna 1996 vaikuttaa kielteisesti

työllisyyteen ; tämän vuoksi tarvitaan runsaasti rakenteellisia muutoksia Essenissä kokoontuneen
Eurooppa-neuvoston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti ; etusijalle on asetettava:
a) työntekijää kohti lasketun työajan yleinen väheneminen erotellun strategian avulla, jonka työmark
kinaosapuolten on pantava täytäntöön tukeutuen julkiseen tukeen asianmukaisten oikeudellisten
edellytysten ja rahoitusavun muodossa,
b) epäsuorien työvoimakustannusten alentaminen erityisesti palkka-asteikon alapäässä,
c) työvoimatutkimusten ja työmarkkinatiedon parantaminen sekä tiedon säännöllisyyden että aineiston
vertailukelpoisuuden osalta,
d) laajan ja aktiivisen yksityis-julkisen työllisyystukistrategian luominen erityisesti paikallistasolla sekä
ympäristöteknologian lupaavalla alalla;
32 .
Hylkää sen näkemyksen, että työmarkkinoiden sääntelyn purkaminen olisi keino edistää
työllisyyttä;
33 .
Hylkää sen näkemyksen, että verotuksen yleisen tason vähennykset alentavat työttömyyttä, koska
sellaiset toimenpiteet auttavat lisäämään budjettialijäämiä ja vaarantavat siten julkisen sektorin työpaik
koja;

34.

Kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita jälleen täyttämään taloudellisen kehityksen

kannalta tärkeän tehtävänsä

a) luomalla säästämisen, investointien ja uusien .yritysten perustamisen kannalta suotuisa ympäristön
sekä olosuhteet, jotka helpottavat työntekijöiden pääsyä osalliseksi voitoista ja investoinneista
(tuotantopääoma), jotka ovat syntyneet varovaisen , esim . tuottavuuskeskeisen, nimellispalkkapolitii
kan ansiosta,

b) edistämällä teollisuustuotantoa huipputeknologian aloilla,
c) avaamalla Euroopan laajuiset verkot (liikenne, televiestintä),
d) tukemalla ohjelmia, jotka edistävät ekologisesti kestäviä ja sosiaalisesti yhteenkuuluvuutta vahvista
via investointeja;

35 .

On sitä mieltä, että uskottavaa kasvustrategiaa edistää parhaiten sellainen yhteiskunta, jossa

vallitsevat vakaat yhteiskunnalliset suhteet, mukaan lukien täystyöllisyys, eri yhteiskuntaryhmien
tasa-arvo, naisten ja miesten tasa-arvo sekä alueellinen tasapaino ;
36.
Painottaa, että kertomuksessa ei riittävästi käsitellä EMUn lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia
työllisyyteen, ja että jos Eurooppa ei palaa työttömyyttä vähentävän korkean kasvun aikaan ennen vuotta
1999, johon liittyy todellinen kehitys kohti taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, koko EMU
hanke on vakavasti uhattuna ;

37 . On komission kanssa samaa mieltä siitä, että pitkän aikavälin taloudellinen hyvinvointi riippuu
terveestä ympäristöstä, ja pitää myönteisinä käytännön toimenpiteitä, joita toteutetaan , jotta tuottajat ja
kuluttajat saavat oikeamman hintasignaalin tavaroiden ja palvelujen kokonaiskustannuksista;
38 .
Painottaa myönteistä työllisyysvaikutusta, joka voidaan toteuttaa siirtämällä vähitellen verorasitet
ta työtulojen verotuksen vähentämisellä ja ottamalla käyttöön niukkojen raaka-aineiden käytöstä ja
ympäristöä saastuttavista toiminnoista perittävä maksu (esim . hiilidioksidienergiamaksu );
39.
Yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan kestävä kasvu edellyttää kolmen politiikan (talous-,
raha-, talousarvio- ja työllisyyspolitiikka) ihanteellista yhdistämistä, mutta olisi tunnustettava, että näillä
kolmella politiikalla on kolme luontaista ongelmaa, jotka haittaavat huomattavasti niiden tehokkuutta:
a)

niiltä puuttuu tehokas koordinointi , ja tämä epätasapaino on otettava esille hallitusten välisessä
konferenssissa, niin että pyritään lujittamaan perustamissopimuksen 103 artiklaa,

b) rakennepolitiikat eivät aina täydennä niitä,
c)

niiden tehokkuutta tarvitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin lisääntyvän globaalisoitumisen
vuoksi ;
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40.
Toistaa sitoumuksensa, jonka mukaan työvoiman verorasitus on suhteettoman suuri verrattaessa
sitä pääoman verorasitukseen, ja pyytää sen vuoksi neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita uudistamaan
verojärjestelmiään siten, että ne voivat täyttää yhteisön kohtaamat kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden
haasteet;

41 .

Katsoo, että uskottava kasvustrategia edellyttää yhtenäismarkkinoita koskevan politiikan ja

lainsäädännön tehokasta täytäntöönpanoa ja erityisesti :

a) pk-yritysten sääntelyrasituksen vähentämistä talousvaliokunnan lausunnon mukaisesti,
b) EU:n lainsäädännön sisällyttämistä kansalliseen lainsäädäntöön julkisten hankintojen, vakuutusten,
henkilöiden vapaan liikkuvuuden, audiovisuaalisten palvelujen sekä henkisen omaisuuden ja
teollisoikeuksien suojelun tärkeillä alueilla,
c) käsityöalan ja pienten yritysten erityistukea,

d) uudelleen investoitavien voittojen selvästi kevyempää verotusta kuin käytettävien voittojen ;
42. Tuo julki huolestuneisuutensa siitä, että eurooppalaiset yritykset pitävät parempana investoida
EU:n ulkopuolelle kuin EU:hun ja että EU:hun tulevien suorien ulkomaisten investointien virta näyttää
olevan ehtymässä; pyytää komissiota tekemään muutoksia EU:n yhtiöoikeuteen kaikilla aloilla, mukaan
lukien rahoitusala, millä varmistetaan, että EU:n kansalaiset harjoittavat osakasoikeuksiaan päätöksenteon
tasolla ;

43 .
Uskoo, että maailmankaupan uudistunut dynamiikka tarjoaa EU:lle ainutlaatuisen mahdollisuuden,
ja pyytää komissiota tekemään muutoksia yhtiöoikeuteen varmistaakseen, että sosiaaliset ja ympäristö
näkemykset otetaan huomioon sijoituspolitiikassa;
44.
Pitää erittäin tärkeänä, että Strasbourgissa pidettävässä vuoden 1996 heinäkuun täysistunnossa
irlantilainen puheenjohtajisto esittää suosituksen jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan peruslinjoik
si Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti, kuten vuoden 1995
espanjalainen puheenjohtajisto on tehnyt;
45 .
Pyytää komissiota ja neuvostoa lujittamaan talouspolitiikan yhteensovittamista ja taloussuoritusten
lähentämistä siten, että jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan peruslinjojen prosessi parantuu
vahvistamalla lyhytaikaisesti ja yksittäisiä jäsenvaltioita varten tavoitteita ja silloin, kun se on toivottavaa,
määräämällä suosituksia kyseisille jäsenvaltioille, jotka eivät täytä jäsenvaltioiden asettamia tavoitteita;

46. Pyytää kaupan globaalisoituessa komissiota varmistamaan, että unionin edustus WTO:ssa sisältää
työmarkkinaosapuolten sekä kolmannen maailman parissa ja ympäristöasioiden parissa työskentelevien
kansalaisjärjestöjen edustuksen;
47 .
Kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvalti
oiden parlamenteille.
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Lage, Lambraki, Lambrias , Lang Cari, Lange, Langen, Lannoye, Larive, Laurila, Le Gallou, Lehne, Lenz,
Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel , Liese, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Linzer, Lööw, Lomas,
Lucas Pires, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy , McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna,
McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Mann Erika, Marin,
Marra, Martens, Martin David W. , Martinez, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Meier, Mendiluce Pereiro,
Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali , Mombaur, Moniz,
Montesano, Moorhouse, Morân Lopez, Moreau, Moretti, Mosiek-Urbahn, Mulder, Murphy, Muscardini,
Musumeci, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann,
Novo, NuBbaumer, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Paakkinen, Pack, Pailler, Palacio
Vallelersundi , Panagopoulos, Papakyriazis, Parigi, Pasty, Peijs, Pelttari, Pérez Royo, Perry, Peter,
Pettinari , Pex, Pimenta, Piquet, Plooij-van Gorsel , Plumb, Poettering, Poggiolini , Pollack, Pompidou,
Pons Grau, Porto , Posselt, Pradier, Pronk, Puerta, van Putten , Quisthoudt-Rowohl , Rack, Randzio-Plath,
Rapkay, Rauti , Read, Reding, Rehder, Ribeiro, Riipa di Meana, Rocard, Rönnholm, de Rose, Roth,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Rusanen, Sainjon, Salafranca Sánchez-Neyra,
Samland, Sânchez Garcia, Sandbæk , Sanz Fernandez, Sarlis, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier,

Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schörling, Schreiner, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal ,
Secchi , Seillier, Sierra Gonzalez, Simpson, Sindal , Siso Cruellas, Sjöstedt, Smith, Soltwedel-Schäfer,
Sonneveld, Sornosa Martinez, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Spindelegger, Stasi , Stenius-Kaukonen,
Stenmarck, Stevens, Stirbois, Stockmann, Sturdy, Tamino, Tannert, Tapie, Tappin , Tatarella,
Taubira-Delannon, Telkämper, Teverson, Theato, Theorin, Thomas, Thyssen , Tillich, Tindemans, Titley,
Tongue, Trakatellis, Trizza, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Vàyrynen, Valdivielso de Cué,
Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vecchi , van Velzen W.G. , van
Velzen Wim, Verwaerde, Viceconte, Vieira, Vinci, Viola, Voggenhuber, van der Waal , Waddington,
Walter, Watson, Weber, Weiler, White, Wibe, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx , Wilson, von
Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann.
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L TE /

Nimenhuutoäänestyksen tulos
(+) = jaa ääniä
(-) = ei ääniä

(O) = tyhjää

L Mietintö: Simpson A4-0105/96
tark. 21

(+)

ARE:

Barthet-Mayer, Dary,

Leperre-Verrier,

Macartney,

Pradier,

Sainjon,

Sanchez Garcia,

Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Rose, van der Waal
ELDR: André-Léonard, Capucho, Cox, De Melo, de Vries, Eisma, Farassino, Fassa, Goerens, Gredler,
Kestelijn-Sierens, Larive, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel , Porto, Spaak, Teverson, Watson,
Wiebenga, Wijsenbeek
NI: Dillen, Gollnisch, Lang Cari, Le Gallou, Trizza, Vanhecke

PPE: Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis, Bernard-Reymond, Bôge, Bourlanges, de Bremond d'Ars,
Burenstam Linder, Carlsson, Cassidy, Castagnetti , Cederschiôld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo,
Corrie, Decourrière, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber,
Fernandez Martin, Filippi , Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Gillis, Gomolka,
Graziani, Grosch, Grossetête, Giinther, Habsburg, Hoppenstedt, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konig, Lambrias, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lulling,
McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Perry, Plumb, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rusanen, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Siso Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stasi,
Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, von Wogau
PSE: Adam, Ahlqvist, d' Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Bernardini, Billingham,
van Bladel, Bontempi, Botz, Bowe, Bredin, Carniti , Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans,
Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti, Gonzalez Trivino, Graenitz, Green,
Guigou, Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug , Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén,
Imbeni , Izquierdo Rojo, Jons, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner,
Krehl , Kuhn, Kuhne, Lambraki , Linkohr, Loow, McCarthy, McGowan , McMahon, McNally, Mann Erika,
Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Nencini , Newman, Oddy, Paakkinen, Peter,
Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Samland,
Schlechter, Schulz, Seal , Simpson, Sindal , Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin,
Thomas, Titley, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter,
White, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : Aboville, Azzolini, Baldi, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Donnay, Florio, Gallagher,
Giansily, Hyland, Jacob, Kaklamanis, Killilea, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Schaffner
V : Aelvoet, Aglietta, van Dijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schoedter, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber, Wolf
-

EDN : Sandbæk

ELDR: Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck
GUE/NGL : Eriksson, Sjöstedt
V : Gahrton, Holm , Schörling
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(O)

GUE/NGL:

Ainardi, Gonzalez Alvarez, Herzog, Mohamed Ali , Moreau, Pailler, Piquet,

Stenius-Kaukonen

NI: Jung, Linser, Lukas

2. Mietintö: Simpson A4-0105/96
tark. 27

(+)

ARE:

Barthet-Mayer, Dary,

Leperre-Verrier, Macartney, Pradier,

Sainjon,

Sanchez Garcia,

Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Rose, van der Waal
ELDR: André-Léonard, Capucho, Cars, Cox, De Melo, de Vries, Eisma, Farassino, Fassa, Goerens,
Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Pelttari , Plooij-van
Gorsel, Porto, Spaak, Teverson, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

NI: Dillen, Gollnisch, Lang Cari , Vanhecke
PPE: Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Bremond d' Ars,
Burenstam Linder, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo,
Corrie, Decourrière, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernandez Martin, Filippi, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gillis,
Gomolka, Graziani , Grosch, Grossetête, Giinther, Habsburg, Hoppenstedt, Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, König, Lambrias, Langen , Laurila, Lehne, Lenz,
Liese, Linzer, Lulling, McCartin, McIntosh, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rusanen,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis , Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Bernardini, van Bladel ,
Bontempi, Botz, Bowe, Bredin, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni , Colino Salamanca, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Desama,
Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer,
Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Gonzalez Trivino, Graenitz, Green, Guigou,
Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén, Imbeni, Jöns ,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Krehl , Kuhn, Lambraki, Linkohr,
Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika, Megahy, Metten, Miller, Miranda de
Lage, Murphy, Needle, Nencini , Newman, Oddy, Paakkinen , Papakyriazis, Peter, Pollack, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Rönnholm , Samland, Schlechter, Schulz,
Seal , Simpson, Sindal, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Thomas, Titley, Tongue,
Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter, White, Wiersma,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Aboville, Azzolini, Baldi, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Donnay, Florio, Giansily,
Hyland, Jacob, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Schaffner
V: Aelvoet, Aglietta, van Dijk, Lannoye, McKenna, Roth , Schoedter, Tamino, Ullmann , Voggenhuber,
Wolf

(-)
EDN : Sandbæk

ELDR: Järvilahti, Lindqvist
GUE/NGL: Ainardi , Eriksson, Herzog, Moreau, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martínez,
Stenius-Kaukonen

V : Gahrton, Holm , Lindholm
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O)

NI: Jung, Linser, Lukas, Nußbaumer
PSE : Theorin, Wibe

3. Mietintö: Simpson A4-0105/96
komission ehdotus

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Dell'Alba, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Sánchez García,
Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Rose, Sandbæk

ELDR: Goerens, Gredler, Lindqvist, Nordmann
GUE/NGL : Eriksson, Gonzalez Alvarez, Herzog, Mohamed Ali , Pailler, Sjöstedt, Stenius-Kaukonen
NI: Dillen, Feret, Lang Carl, Le Gallou, Vanhecke

PPE : Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis, Bébéar, Bernard-Reymond, Bôge, Bourlanges, de
Bremond d'Ars, Camisón Asensio, Castagnetti, Chanterie, Colombo Svevo, Cushnahan, Decourrière,
Deprez, Donnelly Brendan, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernandez Martin, Filippi,
Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gillis, Gomolka, Graziani, Grosch,
Grossetête, Giinther, Habsburg, Herman, Hoppenstedt, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kônig, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lucas
Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rusanen, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Siso Cruellas, Sonneveld, Spindelegger,
Stasi, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde, Viola, von
Wogau

PSE: Adam, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Bernardini , Billingham, Botz, Bowe, Bredin, Carniti,
Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz,
Cunningham, Darras, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop
Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi , Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Ghilardotti, Görlach,
Gonzalez Trivino, Graenitz, Green, Guigou, Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Howitt, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jons, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock,
Kokkola, Kouchner, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, McCarthy, McGowan, McMahon,
McNally, Mann Erika, Marinho, Megahy, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy,
Paakkinen, Papakyriazis, Peter, Pollack, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Ronnholm, Samland, Schlechter, Schulz, Seal, Simpson, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Tappin,
Theorin, Titley, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Walter, Wibe, Willockx ,
Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE: Aboville, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Hyland, Jacob,
Kaklamanis, Killilea, Pasty, Schaffner

V: Aelvoet, Aglietta, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Orlando, Schoedter,
Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
-

EDN : van der Waal

ELDR : Andre-Leonard, Cars, Cox , De Melo, de Vries , Eisma, Farassino, Fassa, Järvilahti ,

Kestelijn-Sierens, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari , Pimenta, Plooij-van Gorsel, Porto,
Teverson, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
PPE : Burenstam Linder, Carlsson, Cederschiöld, Stenmarck, van Velzen W.G.

PSE : Andersson Jan , Randzio-Plath

UPE : Baldi , Danesin , Florio, Garosci , Malerba
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(O)

ELDR: Cunha, Dybkjær
GUE/NGL : Ainardi, Moreau, Piquet
PPE: Cassidy, Chichester, Corrie, Ebner, Posselt, Sturdy
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, van Bladel, Castricum, Dankert, Hulthen, Metten, Wiersma

4. Mietintö: Simpson A4-0105/96
lainsäädäntöpäätöslauselma
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Leperre-Verrier, Macartney, Sánchez García, Taubira-Delannon,
Vandemeulebroucke

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Rose, Sandbæk
ELDR: Goerens, Nordmann, Porto

GUE/NGL: Eriksson, Gonzalez Alvarez, Herzog, Pailler, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen

NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Le Gallou, Vanhecke
PPE: Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Bremond d' Ars,
Camisón Asensio, Castagnetti , Chanterie, Colombo Svevo, Cushnahan, Decourrière, Deprez, Donnelly
Brendan, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernandez Martin, Filippi, Fontaine, Fourçans,
Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gillis, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther,
Habsburg, Herman, Hoppenstedt, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch,
König, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Linzer, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh,
Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry,
Plumb, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stasi, Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Viola, von Wogau

PSE: Adam, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Bernardini, Billingham, Botz, Bowe, Carniti, Caudron,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz,
Cunningham, Darras, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop
Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Ghilardotti, Görlach,
Gonzalez Trivino, Graenitz, Green, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Howitt, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jöns, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Krehl,
Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika,
Megahy, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Peter,
Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Samland,
Schlechter, Schulz, Seal , Simpson, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Titley,
Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Walter, White, Wibe, Willockx, Wilson,
Wynn, Zimmermann
UPE: Aboville, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Hyland, Jacob,
Kaklamanis, Killilea, Pasty, Schaffner
V: Aelvoet, Aglietta, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schoedter,
Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(-)
EDN : van der Waal

ELDR: Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari , Plooij-van Gorsel , Teverson,
Watson, Wiebenga
PPE : Carlsson , Cederschiöld, Stenmarck, van Velzen W. G.
PSE : Andersson Jan

UPE : Azzolini , Baldi , Danesin, Florio, Garosci, Malerba
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(O)

ELDR: Dybkjær, Fassa, Gredler, Olsson
GUE/NGL : Moreau

PPE: Burenstam Linder, Cassidy, Chichester, Corrie, Ebner, Sturdy
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, van Bladel , Castricum, Dankert, Hulthen, Lööw, Metten, Wiersma

5. Mietintö: Oostlander A4-01 35/96

johdanto-osan kappale H (1 , osa)
+

ARE: Dell'Alba, Macartney, Pradier, Sánchez García, Taubira-Delannon

ELDR: Andre-Leonard, Cars, Cox, Cunha, de Vries, Dybkjær, Gredler, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Watson , Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
NI: Jung, Linser, NuBbaumer, Schreiner

PPE: Alber, Areitio Toledo, Bardong, Bernard-Reymond, Bôge, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Cassidy, Cederschiôld, Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Donnelly Brendan, Fabra
Vallès, Fernandez Martin, Filippi , Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Grosch, Giinther,
Habsburg, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Konig, Langen, Laurila, Lenz,
Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin , McIntosh, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Perry, Plumb, Posselt, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier,
Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G.

PSE : Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel, Bontempi , Botz,
Bowe, Collins Kenneth D. , Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer,
Farthofer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Gonzalez Trivino, Graenitz , Green , Hànsch , Hallam, Hardstaff,

Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén, Imbeni, Jons, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuhn, Kuhne, Lambraki , Lange, Linkohr, Lööw, McCarthy,
McGowan, Marinho, Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy,
Paakkinen, Papakyriazis, Peter, Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe,
Ronnholm, Samland, Schulz, Simpson, Spiers, Stockmann, Tannert, Theorin, Titley, Tongue, Truscott,
Van Lancker, Vecchi, Waddington, Walter, White, Wilson, Wynn , Zimmermann

UPE : Crowley, Donnay, Garosci , Pasty, Schaffner
V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton , Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Telkamper,
Voggenhuber, Wolf
-

EDN: Fabre-Aubrespy
NI : Dillen, Feret, Gollnisch, Le Gallou, Vanhecke
PSE : d' Ancona

(O)
EDN : Berthu
NI : Marti nez
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6, Mietintö: Oostlander A4-0135/96

johdanto-osan kappale H (2, osa)
+

GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel ,
Bontempi , Botz, Bowe, Collins Kenneth D. , Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras,
David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans,
Falconer, Farthofer, Ford, Frutos Garna, Ghilardotti , Gonzalez Trivino , Graenitz, Green , Hänsch, Hallam,

Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén, Imbeni, Jöns, Katiforis,
Kindermann, Kinnock, Konecny, Kouchner, Kuhn, Kühne, Lambraki , Lange, Linkohr, Lööw, McCarthy,
McGowan, Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy,
Paakkinen, Papakyriazis, Peter, Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe,
Ronnholm, Samland, Schulz, Simpson, Spiers, Stockmann, Tannert, Theorin, Titley, Tongue, Truscott,
Van Lancker, Vecchi , Waddington, Walter, White, Wibe, Wilson, Wynn , Zimmermann

V : Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, McKenna, Orlando, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino,
Telkämper, Voggenhuber, Wolf
-

ARE : Dell'Alba, Macartney, Sánchez Garcia, Taubira-Delannon
EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy

ELDR: André-Léonard, Cars, Cox , Cunha, de Vries, Dybkjær, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Watson, Wiebenga
NI : Dillen, Feret, Jung, Lang Carl , Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner, Vanhecke

PPE: Alber, Bardong, Bernard-Reymond, Boge, de Bremond d' Ars, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy,
Cederschiôld, Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Donnelly Brendan, Fabra Vallès, Filippi , Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Grosch, Habsburg, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch,
König, Langen , Lenz, Linzer, Lucas Pires, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad,
Mombaur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry , Plumb, Pronk, Rack, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra,
Schiedermeier, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G.
UPE : Donnay, Garosci , Pasty, Schaffner
(O)
ELDR : Gredler

PPE: Giinther, Rübig
UPE : Crowley

7. Mietintö: Oostlander A4-01 35/96

johdanto-osan kappale H (3, osa)
+)

ELDR: Cars, Cox, de Vries, Dybkjær, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Watson, Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
PSE : Adam, Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel,
Bontempi , Botz, Collins Kenneth D. , Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David,
De Coene, Dfez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer,
Farthofer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Gonzalez Trivino, Graenitz, Green , Hallam , Hardstaff,

Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén , Imbeni , Jöns , Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuhn , Kuhne, Lambraki , Lange, Lööw, McCarthy, McGowan,
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Marinho, Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy, Paakkinen,
Papakyriazis, Peter, Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm,
Samland, Schulz, Simpson, Stockmann, Tannert, Theorin, Titley, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi ,
Waddington, Walter, White, Wibe, Wiersma, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, McKenna, Orlando, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino,
Telkamper, Voggenhuber, Wolf
-

ARE: Dell' Alba, Macartney, Sánchez Garcia, Taubira-Delannon
EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy
ELDR : André-Léonard

NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner,
Vanhecke

PPE: Alber, Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d' Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio,
Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, Cushnahan, Deprez, Donnelly
Brendan, Fabra Vallés, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Gillis, Grosch, Grossetête, Giinther,
Habsburg, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, König, Langen, Laurila, Lenz,
Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Posselt, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Thyssen, Tindemans,
Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G.
PSE : Hànsch

UPE : Donnay, Garosci, Pasty, Schaffner
(O)

UPE: Crowley

8. Mietintö: Oostlander A4-01 35/96
tark. 37

(+)

ARE: Macartney, Pradier, Sánchez Garcia, Taubira-Delannon

GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel,
Bontempi, Botz, Bowe, Castricum, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, Díez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama,
Ghilardotti, Gonzâlez Trivino, Graenitz, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt,
Hulthén, Imbeni, Jöns, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki, Lange, Linkohr, Lööw,
McCarthy, McGowan, Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Newman, Oddy,
Paakkinen, Papakyriazis, Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schulz, Spiers,
Tannert, Theorin, Titley, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Wiersma, Zimmermann
V: Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Voggenhuber, Wolf
-

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga
NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl , Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner,
Vanhecke

PPE: Alber, Areitio Toledo, Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d' Ars, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grosch, Grossetête, Habsburg, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Koch,
König, Langen, Laurila, Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Mombaur,
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Oomen-Ruijten, Oostlander, Plumb, Posselt, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Siso Cruellas, Stasi, Stenmarck, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna
UPE : Crowley, Pasty, Schaffner
(O)

ELDR: Lindqvist

9. Mietintö: Oostlander A4-0135/96
tark. 38

(+)
ARE : Pradier, Sánchez Garcia, Taubira-Delannon

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen

PSE: Aparicio Sanchez, van Bladel, Bontempi, Botz, Bowe, Castricum, Crawley, Crepaz, Cunningham,
Dankert, De Coene, Díez de Rivera Icaza, Jöns, Lambraki , Lange, Linkohr, Miranda de Lage, Oddy,
Rehder, Rothe, Samland, Schulz, Theorin, Van Lancker, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Voggenhuber, Wolf
-

ARE: Macartney
EDN : Berthu

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga
NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner,
Vanhecke

PPE: Alber, Areitio Toledo, Bernard-Reymond, de Bremond d' Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio,
Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grossetête, Habsburg, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Koch,
König, Langen, Laurila, Liese, Linzer, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Mombaur,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Plumb, Posselt, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sisó Cruellas, Stasi, Stenmarck, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Balfe, Billingham, Crampton, David, Donnelly Alan John,
Dührkop Dùhrkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti, Gonzalez Trivino, Hallam,
Hardstaff, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén, Imbeni, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny,
Kouchner, Lööw, McCarthy, McGowan, Marinho, Medina Ortega, Metten, Murphy, Newman, Paakkinen,
Papakyriazis, Peter, Pollack, Rapkay, Roth-Behrendt, Spiers, Titley, Truscott, Vecchi, Waddington,
Wiersma

UPE: Crowley, Pasty, Schaffner
(O)
PSE : Graenitz

10. Mietintö: Oostlander A4-01 35/96
tark. 39

(+)

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
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PPE : Camisón Asensio, Günther, Posselt, Stasi

PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, van Bladel, Bontempi, Botz,
Bowe, Castricum, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, Díez de Rivera Icaza,
Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti,
Gonzalez Trivino, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén, Imbeni, Jöns,

Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki, Lange, Linkohr, Lööw, McCarthy, McGowan,
Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis,
Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schulz, Spiers, Tannert, Theorin, Titley,
Truscott, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Wiersma, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Wolf
-

ARE : Pradier, Taubira-Delannon
EDN : Berthu

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel , Wiebenga
NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl , Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner,
Vanhecke

PPE : Alber, Areitio Toledo, Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d' Ars, Burenstam Linder, Carlsson,
Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grosch, Grossetête, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Koch, König,
Langen , Laurila, Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Mombaur,
Oomen-Ruijten, Plumb, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sisó Cruellas,
Stenmarck, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna

UPE : Crowley, Pasty, Schaffner
(O)

ARE : Macartney

11 . Mietintö: Oostlander A4-0135/96

päätöslauselma 1
(+)

ARE: Macartney, Pradier, Taubira-Delannon
ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson , Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
NI : Linser

PPE: Alber, Areitio Toledo, Burenstam Linder, Camison Asensio, Carlsson, Cassidy, Cederschiòld,
Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Gillis, Hoppenstedt, Laurila, Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad,
Mombaur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sisó
Cruellas, Stasi , Stenmarck, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna

PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel,
Bontempi , Bowe, Castricum, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, Donnelly Alan
John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Gonzalez Trivino,
Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén, Imbeni, Jöns,
Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki , Lange, Linkohr, Lööw, McCarthy, McGowan,
Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis,
Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schulz, Spiers, Tannert, Theorin, Titley,
Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Zimmermann
V: Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Wolf
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-

EDN: Fabre-Aubrespy

NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Cari, Le Gallou, Martinez, Schreiner, Vanhecke
PPE : Grossetête, Kellett-Bowman, Posselt

UPE : Crowley, Pasty, Schaffner
(O)

PPE : Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d' Ars, Grosch, Günther, Habsburg, Koch, König, Langen

12. Mietintö: Oostlander A4-0135/96

lainsäädäntöpäätöslauselma II
(+)

ARE: Dell' Alba, Macartney, Pradier
ELDR: Cox, de Vries, Eisma, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel ,
Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
PPE: Alber, Baudis, Bernard-Reymond, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Cederschiôld, Chanterie,
Colombo Svevo, Fabra Vallès, Fontaine, Fraga Estevez, Gillis, Kellett-Bowman, Laurila, Lucas Pires,
McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Mombaur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Plumb, Pronk, Rack,
Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sisó Cruellas, Stenmarck, Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna

PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel,
Bontempi, Bowe, Castricum, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene,
Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti,
Görlach, Gonzalez Trivino, Green, Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hulthén, Imbeni, Jöns, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Lambraki, Lange, Linkohr,
Lööw, McCarthy, Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Newman, Paakkinen,
Papakyriazis, Peter, Rapkay, Schulz, Spiers, Tannert, Theorin, Titley, Tongue, Truscott, Van Lancker,
Vecchi, Waddington, Wiersma, Zimmermann
V : Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Orlando, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Wolf
-

NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Cari, Le Gallou, Martinez, Vanhecke
UPE : Schaffner

(O)
EDN : Berthu

NI : Linser, Lukas, Nußbaumer, Schreiner

PPE: de Bremond d' Ars, Grossetête, Günther, Habsburg, Koch, König, Posselt
UPE: Crowley

13. Mietintö: Cassidy A4-0131/96
34 b kohta

(+)

ELDR: Cox, de Vries, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga
NI: Jung, Schreiner
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PPE : Alber, Baudis, de Bremond d' Ars, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy , Cederschiöld, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grossetête, Giinther, Kellett-Bowman, Koch, König, Laurila,
Maij-Weggen, Martens , Menrad, Oomen-Ruijten , Plumb, Pronk, Rübig , Sisó Cruellas, Stenmarck,
Tindemans , Trakatellis
PSE : Castricum
-

EDN : Berthu

GUE/NGL : Pailler, Sornosa Martinez , Stenius-Kaukonen
NI : Dillen , Le Gallou

PPE : Bernard-Reymond

PSE: d' Ancona, Aparicio Sanchez, Beres, Billingham, van Bladel , Bontempi , Crawley, Crepaz, David, De
Coene, Donnelly Alan John, Evans, Falconer, Ghilardotti, Görlach, Green, Hänsch, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hendrick, Jöns, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki , McCarthy, Marinho,
Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Oddy , Paakkinen , Peter, Pollack, Rapkay, Schulz,
Spiers, Van Lancker, Zimmermann
V : Aelvoet, van Dijk, Holm, Roth, Schoedter, Tamino, Wolf

14. Mietintö Cassidy A4-0131/96

päätöslauselma
(+)
GUE/NGL : Stenius-Kaukonen

NI : Jung, Schreiner

PSE : d' Ancona, Aparicio Sanchez, Beres, Billingham, van Bladel , Bontempi, Castricum, Crepaz, David,
De Coene, Donnelly Alan John, Evans, Falconer, Ghilardotti, Görlach, Green, Hallam, Hardstaff,
Harrison , Haug, Hendrick, Jöns, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki , McCarthy, Marinho,
Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Oddy, Paakkinen , Peter, Pollack, Rapkay, Schulz,
Spiers, Van Lancker, Zimmermann
V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Orlando, Roth, Schoedter, Tamino, Wolf
-

EDN : Berthu

ELDR: Cox, de Vries, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel , Wiebenga
GUE/NGL : Sornosa Martínez

(O)

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL : Pailler

NI : Dillen , Vanhecke

PPE : Alber, Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Camison Asensio, Carlsson, Cassidy,
Cederschiôld, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grossetête, Giinther, Kellett-Bowman, Koch,
Konig, Laurila, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Oomen-Ruijten, Plumb, Pronk, Sisó Cruellas ,
Stenmarck, Tindemans , Trakatellis
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LIITE II

0003/96

Kannanotto autistien oikeuksista

Euroopan parlamentti, joka,
A. toteaa, että ainakin miljoona Euroopan unionin kansalaista kärsii autismista, joka johtuu
aivovammasta, ja että autismista kärsivillä ihmisillä voi olla puutteellinen kyky viestintään ,
sosiaalisiin kontakteihin, myös tunto-, haju- ja näköaistiin,

B. ottaa huomioon päätöslauselmansa vammaisten ihmisoikeuksista, mielenterveysongelmaisten
oikeuksista ja vammaisten parlamentin ; ottaa huomioon myös YK:n vammaisten ihmisoikeuksien
julistuksen vuodelta 1971 ja 1975 , Euroopan unionin kolmannen vammaisia koskevan
toimintaohjelman sekä autistien oikeuksien peruskirjan,
1.

Kehottaa Euroopan unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita tunnustamaan ja täytäntöönpanemaan

autistien oikeudet ;

2.
Huomauttaa, että autisteille kuuluvat samat oikeudet kuin muille unionin kansalaisille ( silloin kun ne
ovat asianmukaiset ja autistien etujen mukaiset); näitä oikeuksia on edistettävä ja ne on pantava täytäntöön
kussakin jäsenvaltiossa asianmukaisen lainsäädännön avulla, johon on sisällytettävä seuraavat oikeudet:
a)

oikeus elää itsenäisesti ;

b) oikeus edustaa itseään ja oikeus vaikuttaa mahdollisimman laajasti omaa tulevaisuuttaan koskeviin
päätöksiin;
c)

oikeus saada asiaankuuluvaa koulutusta sekä oikeus asuntoon, apuun ja tukipalveluihin ;

d) oikeus elää vapaana pelosta, uhkakuvista sekä huonosta kohtelusta;

3.
Kehottaa puhemiestään välittämään tämän kannanoton unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden
hallituksille ja parlamenteille.

Allekirjoittaneet:
d'Aboville , Ahern, Ainardi , Alavanos, Alber, Amadeo, d Ancona, Andersson , Andre-Léonard, Andrews ,

Anastassopoulos, Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arias Canete, Arroni , Azzolini , Baldi, Balfe,
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