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Изменение 1
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че социалните услуги от общ 
интерес (СУОИ) участват изцяло в 
прилагането на принципите, обявени в 
член 3 от ДЕС и в член 9 и член 14 от 
ДФЕС, най-вече относно развитието на 
социална пазарна икономика, 
конкурентоспособна във висока степен, 
както и насърчаването на социално и 
териториално сближаване в Съюза; в 
тази връзка подчертава, че е важно да се 
засили социалното измерение на 
вътрешния пазар чрез по-добро 
отчитане на спецификите на СУОИ, 
като се отдаде предимство на 
прагматичен подход, който поставя на 
първо място достъпността, 
универсалността, качеството и 
ефективността на услугите;

1. счита, че социалните услуги от общ 
интерес (СУОИ) участват изцяло в 
прилагането на принципите, обявени в 
член 3 от ДЕС и в член 9 и член 14 от 
ДФЕС, най-вече относно развитието на 
социална пазарна икономика, 
конкурентоспособна във висока степен, 
както и насърчаването на 
икономическо, социално и 
териториално сближаване в Съюза; в 
тази връзка подчертава, че е важно да се 
засили социалното измерение на 
вътрешния пазар чрез по-добро 
отчитане на спецификите на СУОИ, 
като се отдаде предимство на 
прагматичен подход, който поставя на 
първо място достъпността, 
универсалността, справедливостта, 
качеството и ефективността на 
услугите;

Or. pt

Изменение 2
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че социалните услуги от общ 
интерес (СУОИ) участват изцяло в 
прилагането на принципите, обявени в 
член 3 от ДЕС и в член 9 и член 14 от
ДФЕС, най-вече относно развитието на 
социална пазарна икономика, 

1. счита, че социалните услуги от общ 
интерес (СУОИ) участват изцяло в 
прилагането на принципите, обявени в 
член 3 от ДЕС и в член 9 и член 14 от 
ДФЕС, най-вече относно развитието на 
социална пазарна икономика, 
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конкурентоспособна във висока степен, 
както и насърчаването на социално и 
териториално сближаване в Съюза; в 
тази връзка подчертава, че е важно да се 
засили социалното измерение на 
вътрешния пазар чрез по-добро 
отчитане на спецификите на СУОИ, 
като се отдаде предимство на 
прагматичен подход, който поставя на 
първо място достъпността, 
универсалността, качеството и 
ефективността на услугите;

конкурентоспособна във висока степен, 
както и насърчаването на социално и 
териториално сближаване в Съюза; в 
тази връзка подчертава, че е важно да се 
засили социалното измерение на 
вътрешния пазар; подчертава 
прагматичния подход, който поставя 
на първо място достъпността, 
универсалността, качеството и 
ефективността на услугите;

Or. en

Изменение 3
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че социалните услуги от общ 
интерес (СУОИ) участват изцяло в
прилагането на принципите, обявени в 
член 3 от ДЕС и в член 9 и член 14 от 
ДФЕС, най-вече относно развитието на 
социална пазарна икономика, 
конкурентоспособна във висока степен, 
както и насърчаването на социално и 
териториално сближаване в Съюза; в 
тази връзка подчертава, че е важно да се 
засили социалното измерение на 
вътрешния пазар чрез по-добро 
отчитане на спецификите на СУОИ, 
като се отдаде предимство на 
прагматичен подход, който поставя 
на първо място достъпността, 
универсалността, качеството и 
ефективността на услугите;

1. счита, че социалните услуги от общ 
интерес (СУОИ) участват в прилагането 
на принципите, обявени в член 3 от ДЕС 
и в член 9 и член 14 от ДФЕС, и в
развитието на социална пазарна 
икономика, конкурентоспособна във 
висока степен; в тази връзка подчертава, 
че е важно да се признае социалното 
измерение на единния пазар и на 
СУОИ;

Or. en
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Изменение 4
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че социалните услуги от общ 
интерес (СУОИ) участват изцяло в 
прилагането на принципите, обявени в 
член 3 от ДЕС и в член 9 и член 14 от 
ДФЕС, най-вече относно развитието на 
социална пазарна икономика, 
конкурентоспособна във висока степен, 
както и насърчаването на социално и 
териториално сближаване в Съюза; в 
тази връзка подчертава, че е важно да се 
засили социалното измерение на 
вътрешния пазар чрез по-добро 
отчитане на спецификите на СУОИ, 
като се отдаде предимство на 
прагматичен подход, който поставя на 
първо място достъпността, 
универсалността, качеството и 
ефективността на услугите;

1. счита, че социалните услуги от общ 
интерес (СУОИ) участват изцяло в 
прилагането на принципите, обявени в 
член 3 от ДЕС и в член 9 и член 14 от 
ДФЕС, най-вече относно развитието на 
социална пазарна икономика, 
конкурентоспособна във висока степен, 
както и насърчаването на социално и 
териториално сближаване в Съюза; в 
тази връзка подчертава, че е важно да се 
засили социалното измерение на 
вътрешния пазар чрез по-добро 
отчитане на спецификите на СУОИ, 
като се отдаде предимство на 
прагматичен подход, при който 
достъпността, универсалността, 
качеството и ефективността на услугите 
подлежат на постоянен преглед;

Or. de

Изменение 5
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. посочва, че социалните услуги са 
проектирани така, че да отговарят 
на жизнено важните човешки 
потребности, по-специално на 
потребностите на потребителите в 
уязвима позиция, както и на хората с 
увреждания; подчертава 
превантивната и социално 
сближаващата роля на услугите, 
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които са насочени към цялото 
население, независимо от 
благосъстоянието или приходите;
поради това счита, че динамичното 
естество на услугите налага 
изключването им от правилата на 
вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 6
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава факта, че СУОИ се 
развиват непрекъснато в отговор на 
икономическите, 
институционалните и 
технологичните новости; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
продължават процеса на 
модернизиране на 
инфраструктурата, организацията и 
функционирането на услугите от общ 
интерес в светлината на 
непрекъснатите промени, протичащи 
на вътрешния пазар, и на основните 
потребности на европейските 
граждани;

Or. en

Изменение 7
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Подзаглавие 1 a (ново)
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Проектостановище Изменение

1а. подчертава важността на 
включването на политическите и 
институционалните участници, 
гражданското общество и 
заинтересованите лица, на 
насърчаването на цялостния подход 
към услугите от общ интерес, който 
се съобразява с европейските 
граждани и МСП, често 
пренебрегвани в тази област на 
европейската социална икономика;

Or. pt

Изменение 8
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че поради мястото на тези 
услуги в Европа, по-специално в 
контекста на икономическа криза, 
Европейският съюз следва да придаде 
по-висока стойност на значението им; в 
този контекст призовава Европейската 
комисия да разгледа идеята за създаване 
на европейска обсерватория на 
социалните услуги, която да събира 
данни, идващи от различни източници в 
държавите-членки, и да придава по-
висока стойност на европейските, 
националните, регионалните или 
местните добри практики; призовава 
също така Комисията да актуализира 
интернет сайта "въпроси/отговори 
относно СУОИ", като го направи
достъпен на всички официални езици 
на Съюза;

2. счита, че поради мястото на тези 
услуги в Европа, по-специално в 
контекста на икономическа криза, 
Европейският съюз следва да придаде 
по-висока стойност на значението им; в 
този контекст призовава Европейската 
комисия да разгледа идеята за създаване 
на европейска обсерватория на 
социалните услуги, която да събира 
данни, идващи от различни източници в 
държавите-членки, и да придава по-
висока стойност на европейските, 
националните, регионалните или 
местните добри практики; призовава 
също така Комисията да актуализира 
интернет сайта „въпроси/отговори 
относно СУОИ“ и да изготви 
методика, която да е по-добре 
приспособена към органите, 
осъществяващи обществените 
услуги, и към операторите и да е 



PE458.561v02-00 8/25 AM\859198BG.doc

BG

разбираема, пряко приложима и 
достъпна на всички официални езици 
на Съюза;

Or. fr

Изменение 9
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че поради мястото на тези 
услуги в Европа, по-специално в 
контекста на икономическа криза, 
Европейският съюз следва да придаде 
по-висока стойност на значението им; в 
този контекст призовава Европейската 
комисия да разгледа идеята за създаване 
на европейска обсерватория на 
социалните услуги, която да събира 
данни, идващи от различни източници в 
държавите-членки, и да придава по-
висока стойност на европейските, 
националните, регионалните или 
местните добри практики; призовава 
също така Комисията да актуализира 
интернет сайта "въпроси/отговори 
относно СУОИ", като го направи 
достъпен на всички официални езици на 
Съюза;

2. счита, че поради мястото на тези 
услуги в Европа, по-специално в 
контекста на икономическа криза, 
Европейският съюз следва да придаде 
по-висока стойност на значението им; в 
този контекст призовава Европейската 
комисия да развие по-подробно идеята 
за създаване на европейска 
обсерватория на социалните услуги, 
която да събира данни, идващи от 
различни източници в държавите-
членки, и да придава по-висока 
стойност на европейските, 
националните, регионалните или 
местните добри практики; призовава 
също така Комисията да актуализира 
интернет сайта „въпроси/отговори 
относно СУОИ“, като го направи 
достъпен на всички официални езици на 
Съюза; призовава Комисията да 
разработи обща и доброволна 
европейска рамка за качество за 
публичните и частните 
предприятия, които предоставят 
СУОИ, с цел да се гарантира лоялна 
конкуренция и по-високо качество;

Or. en
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Изменение 10
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че поради мястото на тези 
услуги в Европа, по-специално в 
контекста на икономическа криза, 
Европейският съюз следва да придаде 
по-висока стойност на значението им; 
в този контекст призовава Европейската 
комисия да разгледа идеята за 
създаване на европейска обсерватория 
на социалните услуги, която да събира 
данни, идващи от различни източници в 
държавите-членки, и да придава по-
висока стойност на европейските, 
националните, регионалните или 
местните добри практики; призовава 
също така Комисията да актуализира 
интернет сайта "въпроси/отговори 
относно СУОИ", като го направи 
достъпен на всички официални езици на 
Съюза;

2. счита, че поради мястото на тези 
услуги в Европа, по-специално в 
контекста на икономическа криза, 
Европейският съюз следва да признае
значението им; в този контекст 
призовава Европейската комисия да 
събира данни, идващи от различни 
източници в държавите-членки, и да 
придава по-висока стойност на 
европейските, националните, 
регионалните или местните добри 
практики; призовава също така 
Комисията да актуализира интернет 
сайта „въпроси/отговори относно 
СУОИ“, като го направи достъпен на 
всички официални езици на Съюза;

Or. en

Изменение 11
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че поради мястото на тези 
услуги в Европа, по-специално в 
контекста на икономическа криза, 
Европейският съюз следва да придаде 
по-висока стойност на значението им; в 
този контекст призовава Европейската 
комисия да разгледа идеята за 
създаване на европейска обсерватория 

2. счита, че поради мястото на тези 
услуги в Европа, по-специално в 
контекста на икономическа криза, 
Европейският съюз следва да придаде 
по-висока стойност на значението им; в 
този контекст призовава Европейската 
комисия да проучи дали създаването
на европейска обсерватория на 
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на социалните услуги, която да събира 
данни, идващи от различни източници в 
държавите-членки, и да придава по-
висока стойност на европейските, 
националните, регионалните или 
местните добри практики; призовава 
също така Комисията да актуализира 
интернет сайта "въпроси/отговори 
относно СУОИ", като го направи 
достъпен на всички официални езици на 
Съюза;

социалните услуги, която да събира 
данни, идващи от различни източници в 
държавите-членки, би било подходящ 
инструмент, както и да придава по-
висока стойност на европейските, 
националните, регионалните или 
местните добри практики; призовава 
също така Комисията да актуализира 
интернет сайта „въпроси/отговори 
относно СУОИ“, като го направи 
достъпен на всички официални езици на 
Съюза; подчертава като цяло, че с цел 
да се създаде по-добро разбиране за и 
на функционирането на европейските 
институции, европейските граждани 
следва да имат възможност да 
разполагат с всички видове онлайн 
информация, преведена адекватно 
чрез достъпни и лесни за използване 
онлайн машини за превод, така че те 
да могат да четат желаната от тях 
информация на собствения си език;

Or. en

Изменение 12
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че поради мястото на тези 
услуги в Европа, по-специално в 
контекста на икономическа криза, 
Европейският съюз следва да придаде 
по-висока стойност на значението им; в 
този контекст призовава Европейската 
комисия да разгледа идеята за създаване 
на европейска обсерватория на 
социалните услуги, която да събира 
данни, идващи от различни източници в 
държавите-членки, и да придава по-
висока стойност на европейските, 
националните, регионалните или 

2. счита, че поради мястото на тези 
услуги в Европа, по-специално в 
контекста на икономическа криза, 
Европейският съюз следва да придаде 
по-висока стойност на значението им; в 
този контекст призовава Европейската 
комисия да разгледа идеята за създаване 
на европейска обсерватория на 
социалните услуги, която да събира 
данни, идващи от различни източници в 
държавите-членки, и да придава по-
висока стойност на европейските, 
националните, регионалните или 
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местните добри практики; призовава 
също така Комисията да актуализира 
интернет сайта "въпроси/отговори 
относно СУОИ", като го направи 
достъпен на всички официални езици на 
Съюза;

местните добри практики и да изготвя 
съответна оценка на разходите; 
призовава също така Комисията да 
актуализира интернет сайта 
„въпроси/отговори относно СУОИ“, 
като го направи достъпен на всички 
официални езици на Съюза;

Or. de

Изменение 13
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава интереса от по-добро 
разбиране на общите концепции по 
отношение на качеството на СУОИ 
на доброволната европейска рамка за 
качество на социалните услуги, 
приета през 2010 г. от Комитета за 
социална закрила; очаква 
изготвянето на дефиниция за общите 
инструменти за координация с оглед 
оптимизираното използване на тази 
доброволна рамка и обмена на най-
добри практики с цел да се определят 
сравними качествени показатели;

Or. fr

Изменение 14
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава Комисията да продължи 
усилията си за установяване на 
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специфичните характеристики на 
социалните услуги от общ интерес и 
за намиране на общоприемлива 
дефиниция на услугите от общ 
интерес, като същевременно се 
зачитат изцяло отговорностите на 
държавите-членки и се взема предвид 
различаващите се индивидуални 
начини, по които тези услуги са 
приспособени в Европа;

Or. en

Изменение 15
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня значението на СУОИ за 
общата заетост в Съюза и за публичните 
финанси на държавите-членки; счита, че 
е необходимо, в контекста на 
икономическа и бюджетна криза, да се 
възприеме балансиран подход, основан 
на запазването на качеството на 
социалните услуги и подобряване на 
ефективността им; счита също така, че 
трябва да се извърши размисъл относно 
съгласуваността на правилата за 
обществени поръчки и СУОИ, по-
специално в областта на нови начини за 
общо управление като например 
системата IN HOUSE или засилване на 
критериите за качество при избора на 
постъпилите предложения;

3. припомня значението на СУОИ за 
общата заетост в Съюза и за публичните 
финанси на държавите-членки; счита, че 
е необходимо, в контекста на 
икономическа и бюджетна криза, да се 
възприеме балансиран подход, основан 
на запазването на качеството на 
социалните услуги и подобряване на 
ефективността им; счита също така, че 
трябва да се извърши размисъл относно 
съгласуваността на правилата за 
обществени поръчки и СУОИ, по-
специално в областта на нови начини за 
общо управление като например 
системата IN HOUSE или засилване на 
критериите за качество при избора на 
постъпилите предложения, като се 
гарантира участието на МСП при 
равнопоставени условия; 

Or. pt
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Изменение 16
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня значението на СУОИ за 
общата заетост в Съюза и за публичните 
финанси на държавите-членки; счита, че 
е необходимо, в контекста на 
икономическа и бюджетна криза, да се 
възприеме балансиран подход, основан 
на запазването на качеството на 
социалните услуги и подобряване на 
ефективността им; счита също така, че 
трябва да се извърши размисъл относно
съгласуваността на правилата за 
обществени поръчки и СУОИ, по-
специално в областта на нови начини за 
общо управление като например 
системата IN HOUSE или засилване на 
критериите за качество при избора на 
постъпилите предложения;

3. припомня значението на СУОИ за 
общата заетост в Съюза и за публичните 
финанси на държавите-членки; счита, че 
е необходимо, в контекста на 
икономическа и бюджетна криза, да се 
възприеме балансиран подход, основан 
на запазването на непрекъснатостта и 
качеството на социалните услуги и 
подобряване на ефективността им; счита 
също така, че е необходимо да се 
обмисли изясняване на концепциите, 
по-специално по отношение на 
понятието за предоставяне на 
мандат, както и относно 
съгласуваността на правилата за 
обществени поръчки и СУОИ, по-
специално в областта на начините за 
общо управление като например 
системата IN HOUSE, сътрудничество 
между местните органи и всяка друга 
форма на публично-частно 
партньорство или засилване на 
критериите за качество при избора на 
постъпилите предложения; застъпва се 
за насърчаване на включването в 
търговете на такива критерии за 
качество, по-специално в социалната 
област и областта на околната среда 
и в контекста на справедливата 
търговия; призовава да се вземе 
предвид и да се запази специалният 
статут на доставчиците с 
нестопанска цел; призовава за по-
голямо насърчаване и подкрепа за 
предоставянето на СУОИ от 
предприятия в областта на 
социалната икономика;

Or. fr
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Изменение 17
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня значението на СУОИ за 
общата заетост в Съюза и за публичните 
финанси на държавите-членки; счита, че 
е необходимо, в контекста на 
икономическа и бюджетна криза, да се 
възприеме балансиран подход, основан 
на запазването на качеството на 
социалните услуги и подобряване на 
ефективността им; счита също така, че 
трябва да се извърши размисъл относно 
съгласуваността на правилата за 
обществени поръчки и СУОИ, по-
специално в областта на нови начини 
за общо управление като например
системата IN HOUSE или засилване 
на критериите за качество при 
избора на постъпилите предложения;

3. припомня значението на СУОИ за 
общата заетост в Съюза и за публичните 
финанси на държавите-членки; счита, че 
е необходимо, в контекста на 
икономическа и бюджетна криза, да се 
възприеме балансиран подход, основан 
на запазването на качеството на 
социалните услуги и подобряване на 
ефективността им; счита също така, че 
трябва да се извърши размисъл относно 
съгласуваността на правилата за 
обществени поръчки и СУОИ;

Or. en

Изменение 18
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня значението на СУОИ за 
общата заетост в Съюза и за публичните 
финанси на държавите-членки; счита, че 
е необходимо, в контекста на 
икономическа и бюджетна криза, да се 
възприеме балансиран подход, основан 
на запазването на качеството на 
социалните услуги и подобряване на 

3. припомня значението на СУОИ за 
общата заетост в Съюза и за публичните 
финанси на държавите-членки; счита, че 
е необходимо, в контекста на 
икономическа и бюджетна криза, да се 
възприеме балансиран подход и да се
изяснят правилата за обществени 
поръчки, по-специално в областта на 
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ефективността им; счита също 
така, че трябва да се извърши 
размисъл относно съгласуваността 
на правилата за обществени поръчки и 
СУОИ, по-специално в областта на нови 
начини за общо управление като 
например системата IN HOUSE или 
засилване на критериите за качество при 
избора на постъпилите предложения;

нови начини за общо управление като 
например системата IN HOUSE или 
засилване на критериите за качество при 
избора на постъпилите предложения

Or. en

Изменение 19
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че високото качество на 
социалните услуги е от съществено 
значение за постигане на основните 
цели на Европейския съюз и поради 
това призовава Комисията да 
разработи рамка, която да служи 
като минимални насоки за 
стандарти за високо качество, 
достъпност и приемливи цени на 
социалните услуги в полза на всички 
европейски граждани;

Or. en

Изменение 20
Olle Schmidt

Проектостановище
Подзаглавие 3 a (ново)

Проектостановище Изменение

обръща внимание на правилата за 
регулиране на конкуренцията за 
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доставчиците на услуги; подчертава, 
че е важно тези правила да бъдат 
отчитани, като същевременно се 
прилагат правилата за конкуренция 
за публичните и частните 
предприятия, които предоставят 
СУОИ; изразява съжалението си, че 
СУОИ не са включени в приложното 
поле на Директивата за услугите;

Or. en

Изменение 21
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
изясняване на правната несигурност, 
която тежи над СУОИ; приветства 
актуализирането на наръчника за 
прилагане на правилата в областта на 
държавни помощи, обществени поръчки 
и вътрешен пазар по отношение на 
СУОИ, публикуван от Европейската 
комисия; отбелязва предложенията, 
изложени в доклада Monti, по-
специално предложенията, визиращи 
използването на член 14 от ДФЕС на 
секторна основа; счита, че е от 
съществено значение да се направи 
предложение за прагматичен подход, 
който позволява определянето на 
истинските затруднения и 
възможните решения; призовава 
Комисията, заедно с Европейския 
парламент и Съвета, да извърши 
задълбочено проучване относно 
функционирането на пилотен сектор на 
СУОИ, като например сектора на 
услугите за възрастни хора, който ще 
трябва да изпълнява много важна роля в 
бъдеще;

4. подчертава необходимостта от 
изясняване на правната несигурност, 
която тежи над СУОИ; приветства 
актуализирането на наръчника за 
прилагане на правилата в областта на 
държавни помощи, обществени поръчки 
и вътрешен пазар по отношение на 
СУОИ, публикуван от Европейската 
комисия, но припомня, че това не е 
достатъчно, тъй като правилата 
създават проблеми за много от 
участниците; призовава Комисията 
да опрости правилата; отбелязва 
предложенията, изложени в доклада 
Monti, по-специално предложенията, 
визиращи прилагането на член 14 от 
ДФЕС и Протокол 26 към него;
призовава Комисията да предложи 
колкото е възможно по-скоро 
законодателство, което да дефинира 
ясно СУОИ въз основа по-скоро на 
основните права, отколкото на 
икономически съображения и да 
засили принципите на субсидиарност 
и местна автономия; призовава за 
разширяване на категорията СУОИ, 
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освободени от задължението за 
нотифициране по отношение на 
държавните помощи, без да се 
обсъждат прагове, като се следва 
примерът на болниците и 
субсидираното жилищно 
настаняване; обръща внимание на 
отдавна водения диалог със 
заинтересованите лица по този 
въпрос и призовава Комисията да 
предприеме действия; призовава, в 
контекста на директивите относно 
публичните търгове, за изясняване на 
правилата, от които са освободени 
СУОИ, както и на понятието 
„определен трансграничен интерес“ в 
светлината на честно локалното 
измерение на дейностите по СУОИ;
призовава Комисията, заедно с 
Европейския парламент и Съвета, да 
извърши задълбочено проучване 
относно функционирането на пилотен 
сектор на СУОИ, като например сектора 
на услугите за възрастни хора, който ще 
трябва да изпълнява много важна роля в 
бъдеще;

Or. fr

Изменение 22
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
изясняване на правната несигурност, 
която тежи над СУОИ; приветства 
актуализирането на наръчника за 
прилагане на правилата в областта 
на държавни помощи, обществени 
поръчки и вътрешен пазар по 
отношение на СУОИ, публикуван от 
Европейската комисия; отбелязва 

4. подчертава необходимостта от 
изясняване на правната несигурност, 
която тежи над СУОИ; отбелязва 
предложенията, изложени в доклада 
Monti, по-специално предложенията, 
визиращи използването на член 14 от 
ДФЕС на секторна основа; счита, че е от 
съществено значение да се направи 
предложение за прагматичен подход, 
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предложенията, изложени в доклада 
Monti, по-специално предложенията, 
визиращи използването на член 14 от 
ДФЕС на секторна основа; счита, че е от 
съществено значение да се направи 
предложение за прагматичен подход, 
който позволява определянето на 
истинските затруднения и възможните 
решения; призовава Комисията, заедно с 
Европейския парламент и Съвета, да 
извърши задълбочено проучване 
относно функционирането на пилотен 
сектор на СУОИ, като например сектора 
на услугите за възрастни хора, който ще 
трябва да изпълнява много важна роля в 
бъдеще;

който позволява определянето на 
истинските затруднения и възможните 
решения; призовава Комисията, заедно с 
Европейския парламент и Съвета, да 
извърши задълбочено проучване 
относно функционирането на пилотен 
сектор на СУОИ, като например сектора 
на услугите за възрастни хора, който ще 
трябва да изпълнява много важна роля в 
бъдеще; отбелязва факта, че ЕС ще 
бъде изправен пред съществените 
демографски промени в близко 
бъдеще;

Or. en

Изменение 23
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
изясняване на правната несигурност, 
която тежи над СУОИ; приветства
актуализирането на наръчника за 
прилагане на правилата в областта 
на държавни помощи, обществени 
поръчки и вътрешен пазар по 
отношение на СУОИ, публикуван от 
Европейската комисия; отбелязва 
предложенията, изложени в доклада 
Monti, по-специално предложенията, 
визиращи използването на член 14 от 
ДФЕС на секторна основа; счита, че е 
от съществено значение да се направи 
предложение за прагматичен подход, 
който позволява определянето на 
истинските затруднения и възможните 
решения; призовава Комисията, заедно с 
Европейския парламент и Съвета, да 

4. подчертава необходимостта от
изясняване на правната несигурност, 
която тежи над СУОИ; счита, че е от 
съществено значение да се направи 
предложение за прагматичен подход, 
който позволява определянето на 
истинските затруднения и възможните 
решения; призовава Комисията, заедно с 
Европейския парламент и Съвета, да 
извърши задълбочено проучване 
относно функционирането на пилотен 
сектор на СУОИ, като например сектора 
на услугите за възрастни хора, който ще 
трябва да изпълнява много важна роля в 
бъдеще;
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извърши задълбочено проучване 
относно функционирането на пилотен 
сектор на СУОИ, като например сектора 
на услугите за възрастни хора, който ще 
трябва да изпълнява много важна роля в 
бъдеще;

Or. en

Изменение 24
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
изясняване на правната несигурност, 
която тежи над СУОИ; приветства 
актуализирането на наръчника за 
прилагане на правилата в областта на 
държавни помощи, обществени поръчки 
и вътрешен пазар по отношение на 
СУОИ, публикуван от Европейската 
комисия; отбелязва предложенията, 
изложени в доклада Monti, по-
специално предложенията, визиращи 
използването на член 14 от ДФЕС на 
секторна основа; счита, че е от 
съществено значение да се направи 
предложение за прагматичен подход, 
който позволява определянето на 
истинските затруднения и възможните 
решения; призовава Комисията, заедно с 
Европейския парламент и Съвета, да 
извърши задълбочено проучване 
относно функционирането на пилотен
сектор на СУОИ, като например сектора 
на услугите за възрастни хора, който ще 
трябва да изпълнява много важна роля в 
бъдеще;

4. подчертава необходимостта от 
изясняване на правното положение, 
която тежи над СУОИ; приветства 
актуализирането на наръчника за 
прилагане на правилата в областта на 
държавни помощи, обществени поръчки 
и единен пазар по отношение на СУОИ, 
публикуван от Европейската комисия; 
отбелязва предложенията, изложени в 
доклада Monti, по-специално 
предложенията, визиращи използването 
на член 14 от ДФЕС на секторна основа; 
счита, че е от съществено значение да се 
направи предложение за прагматичен 
подход, който позволява определянето 
на истинските затруднения и 
възможните решения; призовава 
Комисията, заедно с Европейския 
парламент и Съвета, да извърши 
задълбочено проучване относно 
функционирането на сектор на СУОИ, 
като например сектора на услугите за 
възрастни хора, който ще трябва да 
изпълнява много важна роля в бъдеще;

Or. en
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Изменение 25
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
изясняване на правната несигурност, 
която тежи над СУОИ; приветства 
актуализирането на наръчника за 
прилагане на правилата в областта на 
държавни помощи, обществени поръчки 
и вътрешен пазар по отношение на 
СУОИ, публикуван от Европейската 
комисия; отбелязва предложенията, 
изложени в доклада Monti, по-
специално предложенията, визиращи 
използването на член 14 от ДФЕС на 
секторна основа; счита, че е от 
съществено значение да се направи 
предложение за прагматичен подход, 
който позволява определянето на 
истинските затруднения и възможните 
решения; призовава Комисията, заедно с 
Европейския парламент и Съвета, да 
извърши задълбочено проучване 
относно функционирането на пилотен 
сектор на СУОИ, като например сектора 
на услугите за възрастни хора, който ще 
трябва да изпълнява много важна роля в 
бъдеще;

4. подчертава необходимостта от 
изясняване на правната несигурност, 
която тежи над СУОИ; приветства 
актуализирането на наръчника за 
прилагане на правилата в областта на 
държавни помощи, обществени поръчки 
и вътрешен пазар по отношение на 
СУОИ, публикуван от Европейската 
комисия; отбелязва предложенията, 
изложени в доклада Monti, по-
специално предложенията, визиращи 
използването на член 14 от ДФЕС на 
секторна основа, и онези, които 
призовават за по-широко използване 
на регламенти вместо дирестиви; 
счита, че е от съществено значение да се 
направи предложение за прагматичен 
подход, който позволява определянето 
на истинските затруднения и 
възможните решения; призовава 
Комисията, заедно с Европейския 
парламент и Съвета, да извърши 
задълбочено проучване относно 
функционирането на пилотен сектор на 
СУОИ, като например сектора на 
услугите за възрастни хора, който ще 
трябва да изпълнява много важна роля в 
бъдеще;

Or. en

Изменение 26
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)
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Проектостановище Изменение

4а. изразява убеждението си, че е 
необходимо да бъде въведен 
законодателен пакет, включително 
регулаторна рамка за 
икономическите услуги от общ 
интерес, на основание член 14 от 
ДФЕС, с който да бъдат дефинирани 
услугите от общ интерес и да бъдат 
определени границите на 
въздействието на правилата на 
пазара. Тези правила следва да правят 
ясно разграничение между 
икономическите и неикономическите 
услуги от общ интерес и 
същевременно следва да консолидират 
и изясняват общите принципи и 
условия за функциониране на такива 
услуги.

Or. pt

Изменение 27
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. изисква от държавите-членки да 
гарантират, че публичните и 
частните предприятия, 
предоставящи СУОИ, отговарят на 
изискванията за качество; призовава 
Комисията да събере информация 
относно националните изисквания за 
качество в допълнение към 
информацията относно добрите 
практики в държавите-членки;

Or. en
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Изменение 28
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава необходимостта от 
по-нататъшен анализ на 
отношението между приложението 
на общностното право в областта на 
вътрешния пазар, конкуренцията, 
държавните помощи и обществените 
поръчки и социалните услуги от общ 
интерес с оглед на социалните цели 
на Европейския съюз; счита, че е 
необходима реформа в областта на 
обществените поръчки и правилата 
за държавните помощи с цел да се 
въведат критерии за социално 
качество, които да не подкопават 
легитимните социални и 
икономически цели на държавите-
членки и на Съюза;

Or. en

Изменение 29
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. приветства инициативата на 
Комисията за увеличаване на 
прозрачността и осведомеността в 
областта на държавните помощи, 
обществените поръчки, публично-
частните партньорства и 
концесиите чрез разработването на 
инструмент за комуникация в 
областта на социалните услуги;
въпреки това редица въпроси все още 
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остават открити и е необходимо да 
бъдат приети правила в 
съответствие с потребностите на 
местните органи и малките 
доставчици, поради което Комисията 
следва да продължи осигуряването на 
ясно правно основание и информация 
относно приложението на правилата 
на ЕС, с цел услугите от общ интерес 
да могат да изпълнят своята мисия и 
да допринесат за по-добро качество 
на живот на европейските граждани;

Or. en

Изменение 30
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. накрая припомня, че съществува 
разнообразност на модели за 
обществени услуги в Европа и че 
вследствие на това зачитането на 
принципа на субсидиарност следва 
също така да ръководи разсъжденията, 
които имат за цел да изяснят връзката 
между европейското и националното и 
местното равнища.

5. накрая припомня, че съществува 
разнообразие от модели за обществени 
услуги в Европа и че вследствие на това 
зачитането на принципа на 
субсидиарност следва също така да 
ръководи разсъжденията, които имат за 
цел да изяснят връзката между 
европейското и националното, 
регионалното и местното равнища.

Or. pt

Изменение 31
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. накрая припомня, че съществува 5. накрая припомня, че съществува 
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разнообразност на модели за 
обществени услуги в Европа и че 
вследствие на това зачитането на 
принципа на субсидиарност следва 
също така да ръководи разсъжденията, 
които имат за цел да изяснят връзката 
между европейското и националното и 
местното равнища.

разнообразие от модели за обществени 
услуги в Европа и че вследствие на това 
зачитането на принципа на 
субсидиарност следва също така да 
ръководи разсъжденията, които имат за 
цел да изяснят връзката между 
европейското и националното и 
местното равнища, в смисъл, че СУОИ 
следва да останат от 
компетентността на националните 
публични органи и да запазят своя 
универсален характер.

Or. en

Изменение 32
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. накрая припомня, че съществува
разнообразност на модели за 
обществени услуги в Европа и че
вследствие на това зачитането на 
принципа на субсидиарност следва
също така да ръководи 
разсъжденията, които имат за цел да 
изяснят връзката между
европейското и националното и 
местното равнища.

5. накрая припомня, че съществува
разнообразие от модели за обществени 
услуги в Европа и че зачитането на 
принципа на субсидиарност следва да 
бъде в центъра на всяко по-
нататъшно обсъждане по отношение 
на социалните услуги.

Or. en

Изменение 33
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

5а. подчертава важността на по-
тясното сътрудничество между 
доставчиците и заинтересованите 
лица в контекста на СУОИ, както и 
на по-широкото участие на 
потребителите с оглед на по-доброто 
определяне на очакванията и 
повишаване на качеството;

Or. fr

Изменение 34
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. посочва, че един широк диапазон 
от социални услуги бяха изключени 
от приложното поле на 
Директивата за услугите на 
вътрешния пазар; изразява 
надеждата си, че в близко време 
Комисията ще изготви баланс 
относно транспонирането на тези 
мерки за изключване със специална 
препратка към тълкуването от 
страна на държавите-членки на 
понятията „благотворителност“, 
„нуждаещи се лица“ и „доставчици, 
упълномощени от държавата“;

Or. fr


