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Poprawka 1
Olle Ludvigsson, Françoise Castex

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że art. 14 TFUE i 
załączony do niego Protokół nr 26 
wyraźnie odnoszą się do usług 
świadczonych w interesie ogólnym (SGI), 
które obejmują usługi socjalne 
świadczone w interesie ogólnym (SSGI);
oraz mając na uwadze, że potwierdzona 
została zasadnicza rola i szeroki zakres 
uprawnień dyskrecjonalnych władz 
krajowych, regionalnych i lokalnych 
w zakresie świadczenia, zlecania, 
finansowania i organizowania usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym (UOIG) oraz że 
postanowienia Traktatów nie naruszają 
kompetencji państw członkowskich 
w zakresie świadczenia, zlecania, 
finansowania i organizowania usług 
niemających charakteru gospodarczego 
świadczonych w interesie ogólnym 
(NESGI);

Or. en

Poprawka 2
Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas, Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do zadbania o lepszą 
integrację polityki w zakresie konkurencji 
w odniesieniu do celów w dziedzinie 
zatrudnienia, określonych w strategii 
„Europa 2020”, co umożliwi większe 

1. wzywa Komisję do zadbania o lepszą 
integrację polityki w zakresie konkurencji 
w odniesieniu do celów w dziedzinie 
zatrudnienia i celów społecznych, 
określonych w strategii „Europa 2020”, co 
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wsparcie dla MŚP, które stwarzają 
najwięcej miejsc pracy;

przede wszystkim umożliwi większe 
wsparcie dla MŚP, które stwarzają 
najwięcej miejsc pracy, oraz spowoduje 
uwzględnienie cech szczególnych usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym; podkreśla, że polityka 
konkurencji nie powinna stanowić 
usprawiedliwienia dla ograniczania usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 3
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do propagowania 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw we wszystkich MŚP i 
przedsiębiorstwach międzynarodowych, 
tak aby zapewnić większą konwergencję 
społeczną i uczciwą konkurencję;

Or. en

Poprawka 4
Olle Ludvigsson

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. ubolewa, że sprawozdanie Komisji 
dotyczące polityki konkurencji za rok 
2011 nie obejmuje specjalnej sekcji w 
sprawie wpływu polityki konkurencji na 
zatrudnienie i sprawy socjalne; wzywa 
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Komisję do uzupełnienia tego braku w 
przyszłych sprawozdaniach;

Or. en

Poprawka 5
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wskazuje, że konkurencyjności w Unii 
Europejskiej nie osiągnie się poprzez 
obniżanie poziomu płac i/lub emerytur, 
lecz dzięki innowacjom i wysoce 
wykwalifikowanym pracownikom, 
zapewnieniu wysokich standardów 
socjalnych we wszystkich państwach 
członkowskich oraz wzmacnianiu popytu 
krajowego; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie, by poczyniły 
większe inwestycje w edukację, szkolenie 
zawodowe, badania i rozwój;

Or. en

Poprawka 6
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa państwa członkowskie do 
prowadzenia aktywnej i integracyjnej 
polityki rynku pracy, tak aby umacniać 
konkurencyjność gospodarek Unii 
Europejskiej oraz sprawiać, że osoby 
poszukujące pracy znajdą bezpieczne 
zatrudnienie wysokiej jakości;
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Or. en

Poprawka 7
Olle Ludvigsson, Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania spójnego podejścia do 
kwestii usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym oraz do 
skoncentrowania się na środkach 
służących integracji bądź reintegracji 
dostępnej siły roboczej z rynkiem pracy, 
dążeniu do równowagi między popytem a 
podażą na rynku pracy, a także na 
dostosowaniu środków i programów w 
celu niedopuszczenia do likwidowania 
miejsc pracy;

2. z zadowoleniem przyjmuje to, że w 
pakiecie zasad pomocy państwa 
dotyczących UOIG z grudnia 2011 r. 
rozszerzono zakres zwolnienia z 
obowiązku zgłoszenia i objęto nim nie 
tylko szpitale i lokale socjalne, lecz także 
usługi, które zaspokajają potrzeby 
społeczne, a w szczególności opiekę 
zdrowotną i długoterminową, opiekę nad 
dziećmi, dostęp do rynku 
pracy/reintegrację zawodową, lokale 
socjalne, opiekę nad grupami w trudnej 
sytuacji i włączenie społeczne tych grup;

Or. en

Poprawka 8
Olle Ludvigsson, Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję Europejską do 
uzupełnienia pakietu zasad pomocy 
państw dotyczących UOIG z grudnia 
2011 r. o pakiet dotyczący UOIG, przyjęty 
w oparciu o zwykłą procedurę 
ustawodawczą i zgodnie z art. 14 TFUE, a 
także uwzględniający wpływ rzeczonych 
usług na rynek wewnętrzny oraz na 
zatrudnienie i sprawy socjalne;
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Or. en

Poprawka 9
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje podejście 
Komisji do kwestii definiowania UOIG, w 
ramach którego uwzględnia się 
wprowadzanie środków na rzecz 
integracji/reintegracji pracowników na 
rynku pracy w charakterze rodzaju usług 
o szczególnym znaczeniu dla obywateli;

Or. en

Poprawka 10
Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas, Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. przypomina, że sektor lokali 
socjalnych odgrywa zasadniczą rolę w 
procesie włączenia społecznego i 
tworzenia miejsc pracy; ubolewa w 
związku z tym, że w pakiecie zasad 
pomocy państwa dotyczących UOIG z 
grudnia 2011 r. zwolnienia z przepisów 
dotyczących pomocy państwa w dziedzinie 
lokali socjalnych dopuszcza się jedynie w 
przypadku osób w niekorzystnej sytuacji 
oraz mniej uprzywilejowanych grup 
społecznych; wzywa Komisję do 
umożliwienia państwom członkowskim 
podjęcia trudności w ich sektorach lokali 
socjalnych, które są wynikiem tej definicji 
oraz obecnego kryzysu gospodarczego i 
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społecznego;

Or. en

Poprawka 11
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa państwa członkowskie do 
zdefiniowania UOIG przy uwzględnieniu 
obecnej sytuacji gospodarczej UE oraz do 
dokonania oceny obszarów, w których 
może być prowadzona taka działalność 
gospodarcza o szczególnym znaczeniu dla 
obywateli;

Or. en

Poprawka 12
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa do ściślejszej współpracy 
między państwami członkowskimi przy 
definiowaniu UOIG, ponieważ występują 
wspólne potrzeby społeczne, które można 
zaspokajać poprzez właściwe 
wykorzystanie tych usług i 
maksymalizację skutków w wymiarze 
społecznym w całej UE;

Or. en
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Poprawka 13
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zachęcania do prywatyzowania 
nierentownych przedsiębiorstw, aby nie 
dochodziło do zwolnień z powodu utraty 
konkurencyjności przez te 
przedsiębiorstwa;

skreślony

Or. en

Poprawka 14
Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zachęcania do prywatyzowania 
nierentownych przedsiębiorstw, aby nie 
dochodziło do zwolnień z powodu utraty 
konkurencyjności przez te 
przedsiębiorstwa;

3. wzywa Komisję do zachęcania do 
antycypacji zmiany oraz do zarządzania 
restrukturyzacją w społecznie 
odpowiedzialny sposób, aby nie dochodziło 
do zwolnień z powodu utraty 
konkurencyjności w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 15
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję, aby w poszczególnych 
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przypadkach zezwalała na odstępstwa od 
przepisów w sprawie pomocy państwa w 
odniesieniu do przedsiębiorstw 
państwowych, które wchodzą w skład 
krajowych sektorów strategicznych, tak 
aby stały się one atrakcyjne dla 
inwestorów zagranicznych i możliwe było 
zakończenie z powodzeniem procesu 
prywatyzacji;

Or. en

Poprawka 16
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję, by przede wszystkim 
poświęcała uwagę przyszłej sytuacji 
pracowników przedsiębiorstw objętych 
restrukturyzacją i prywatyzacją, ponieważ 
w ramach procesu prywatyzacji kwestia 
zatrudnienia musi mieć kluczowe 
znaczenie dla rządu krajowego, a także 
dla Komisji;

Or. en

Poprawka 17
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla, że proces prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego nie 
powinien mieć wpływu na stopę 
bezrobocia w danym państwie 
członkowskim; podkreśla, że w przypadku 
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krajów otrzymujących wsparcie finansowe 
należy zwiększyć rolę Komisji, jeżeli 
chodzi o zalecenia wydawane przez nią w 
kwestii prywatyzacji, koncentrując się też 
na wydajności pracowników oraz na 
utrzymaniu ich aktywności na rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 18
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do zastanowienia się 
nad dalszymi odstępstwami od zasad 
udzielania pomocy państwa, aby wspomóc
w ten sposób przechodzenie 
przedsiębiorstw na system gospodarki 
niskoemisyjnej poprzez udzielanie
wsparcia pracodawcom przyjmującym do 
pracy pracowników zagrożonych 
zwolnieniem;

4. wzywa Komisję do dalszego 
zastanowienia się nad odstępstwami od 
zasad udzielania pomocy państwa, aby 
chronić w ten sposób przechodzenie 
przedsiębiorstw na system gospodarki 
niskoemisyjnej i udzielać wsparcia 
pracodawcom przy podejmowaniu 
środków na rzecz reintegracji na rynku 
pracy pracowników, którzy mogą znaleźć 
się w niekorzystnym położeniu i stanąć 
wobec groźby zwolnienia;

Or. en

Poprawka 19
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że w przypadku 
przedsiębiorstw, które potrzebują 
inwestycji w działalność z zakresu B&R, 
aby kontynuować przechodzenie na 
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gospodarkę ekologiczną, odstępstwa od 
przepisów w sprawie pomocy państwa 
należy przyznawać przy uwzględnieniu 
celów strategii „Europa 2020” 
dotyczących zdolności do zatrudnienia 
oraz tak, by udzielać większego wsparcia 
MŚP, które stwarzają najwięcej miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 20
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że cel dotyczący zdolności 
do zatrudnienia musi w większym stopniu 
obejmować kwestię utrzymania na rynku 
pracy pracowników starszych, powyżej 55. 
roku życia, jak również ogólnie młodych 
pracowników, wzywa Komisję do 
dokonania oceny, czy w przypadku 
przedsiębiorstw, które potrzebują 
inwestycji w działalność z zakresu B&R, 
aby kontynuować przechodzenie na 
gospodarkę ekologiczną, odstępstwa od 
przepisów w sprawie pomocy państwa 
należy przyznawać także przy 
uwzględnieniu zdolności pracodawcy do 
spełnienia tego kryterium;

Or. en

Poprawka 21
Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas, Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do dalszego 
monitorowania procesu wdrażania zasad 
udzielania pomocy państwa, gdyż uboczne 
skutki kryzysu wciąż są odczuwalne.

5. wzywa Komisję do dalszego 
monitorowania procesu wdrażania zasad 
udzielania pomocy państwa, gdyż uboczne 
skutki kryzysu wciąż są odczuwalne i 
podkreśla konieczność zachowania w 
państwach członkowskich usług 
świadczonych w interesie ogólnym.

Or. en

Poprawka 22
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do analizowania 
potencjalnych naruszeń prawa 
konkurencji w przypadkach, w których 
przedsiębiorstwo odmawia sprzedaży 
zlokalizowanego na terenie UE zakładu, 
który zamierza zamknąć;

Or. en

Poprawka 23
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do przedkładania 
Parlamentowi Europejskiemu kolejnych 
sprawozdań rocznych w sprawie rozwoju i 
skutków wdrażania polityki konkurencji.

Or. en
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