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Predlog spremembe 1
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da so socialne storitve splošnega 
pomena v celoti del izvajanja načel, 
določenih v členu 3 Pogodbe EU ter 
členih 9 in 14 Pogodbe o delovanju EU, 
zlasti v zvezi z razvojem visoko 
konkurenčnega socialnega tržnega 
gospodarstva in pospeševanjem socialne in 
teritorialne kohezije Unije; s tem v zvezi 
poudarja, da je treba okrepiti socialno 
razsežnost notranjega trga z boljšim 
upoštevanjem posebnosti socialnih storitev 
splošnega pomena, tako da se da prednost 
pragmatičnemu pristopu, ki na prvo mesto 
postavlja dostopnost, univerzalnost, 
kakovost in učinkovitost teh storitev;

1. meni, da so socialne storitve splošnega 
pomena v celoti del izvajanja načel, 
določenih v členu 3 Pogodbe EU ter 
členih 9 in 14 Pogodbe o delovanju EU, 
zlasti v zvezi z razvojem visoko 
konkurenčnega socialnega tržnega 
gospodarstva in pospeševanjem 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije; s tem v zvezi poudarja, da 
je treba okrepiti socialno razsežnost 
notranjega trga z boljšim upoštevanjem 
posebnosti socialnih storitev splošnega 
pomena, tako da se da prednost 
pragmatičnemu pristopu, ki na prvo mesto 
postavlja dostopnost, univerzalnost, 
pravičnost, kakovost in učinkovitost teh 
storitev;

Or. pt

Predlog spremembe 2
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da so socialne storitve splošnega 
pomena v celoti del izvajanja načel, 
določenih v členu 3 Pogodbe EU ter 
členih 9 in 14 Pogodbe o delovanju EU, 
zlasti v zvezi z razvojem visoko 
konkurenčnega socialnega tržnega 
gospodarstva in pospeševanjem socialne in 
teritorialne kohezije Unije; s tem v zvezi 
poudarja, da je treba okrepiti socialno 

1. meni, da so socialne storitve splošnega 
pomena v celoti del izvajanja načel, 
določenih v členu 3 Pogodbe EU ter 
členih 9 in 14 Pogodbe o delovanju EU, 
zlasti v zvezi z razvojem visoko 
konkurenčnega socialnega tržnega 
gospodarstva in pospeševanjem socialne in 
teritorialne kohezije Unije; s tem v zvezi 
poudarja, da je treba okrepiti socialno 
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razsežnost notranjega trga z boljšim 
upoštevanjem posebnosti socialnih 
storitev splošnega pomena, tako da se da 
prednost pragmatičnemu pristopu, ki na 
prvo mesto postavlja dostopnost, 
univerzalnost, kakovost in učinkovitost teh 
storitev;

razsežnost notranjega trga; poudarja 
pragmatični pristop, ki na prvo mesto 
postavlja dostopnost, univerzalnost, 
kakovost in učinkovitost teh storitev;

Or. en

Predlog spremembe 3
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da so socialne storitve splošnega 
pomena v celoti del izvajanja načel, 
določenih v členu 3 Pogodbe EU ter 
členih 9 in 14 Pogodbe o delovanju EU, 
zlasti v zvezi z razvojem visoko 
konkurenčnega socialnega tržnega 
gospodarstva in pospeševanjem socialne 
in teritorialne kohezije Unije; s tem v 
zvezi poudarja, da je treba okrepiti
socialno razsežnost notranjega trga z 
boljšim upoštevanjem posebnosti socialnih 
storitev splošnega pomena, tako da se da 
prednost pragmatičnemu pristopu, ki na 
prvo mesto postavlja dostopnost, 
univerzalnost, kakovost in učinkovitost 
teh storitev;

1. meni, da so socialne storitve splošnega 
pomena del izvajanja načel, določenih v 
členu 3 Pogodbe EU ter členih 9 in 14 
Pogodbe o delovanju EU, in razvoja
visoko konkurenčnega socialnega tržnega 
gospodarstva; s tem v zvezi poudarja, da je 
treba priznati socialno razsežnost enotnega
trga in socialnih storitev splošnega 
pomena;

Or. en

Predlog spremembe 4
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 1 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da so socialne storitve splošnega 
pomena v celoti del izvajanja načel, 
določenih v členu 3 Pogodbe EU ter 
členih 9 in 14 Pogodbe o delovanju EU, 
zlasti v zvezi z razvojem visoko 
konkurenčnega socialnega tržnega 
gospodarstva in pospeševanjem socialne in 
teritorialne kohezije Unije; s tem v zvezi 
poudarja, da je treba okrepiti socialno 
razsežnost notranjega trga z boljšim 
upoštevanjem posebnosti socialnih storitev 
splošnega pomena, tako da se da prednost 
pragmatičnemu pristopu, ki na prvo mesto 
postavlja dostopnost, univerzalnost,
kakovost in učinkovitost teh storitev;

1. meni, da so socialne storitve splošnega 
pomena v celoti del izvajanja načel, 
določenih v členu 3 Pogodbe EU ter 
členih 9 in 14 Pogodbe o delovanju EU, 
zlasti v zvezi z razvojem visoko 
konkurenčnega socialnega tržnega 
gospodarstva in pospeševanjem socialne in 
teritorialne kohezije Unije; s tem v zvezi 
poudarja, da je treba okrepiti socialno 
razsežnost notranjega trga z boljšim 
upoštevanjem posebnosti socialnih storitev 
splošnega pomena, tako da se da prednost 
pragmatičnemu pristopu, ki terja stalno 
preverjanje dostopnosti, univerzalnosti,
kakovosti in učinkovitosti teh storitev;

Or. de

Predlog spremembe 5
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so socialne storitve 
namenjene zadovoljevanju življenjskih 
potreb ljudi, zlasti potreb uporabnikov v 
ranljivem položaju in invalidov; poudarja 
preventivno in družbeno kohezivno vlogo 
storitev, ki so namenjene celotnemu 
prebivalstvu ne glede na premoženje ali 
prihodke; zato meni, da je treba te storitve 
zaradi njihove dinamične narave izvzeti iz 
pravil notranjega trga;

Or. en
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Predlog spremembe 6
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da se socialne storitve 
splošnega pomena nenehno razvijajo 
glede na gospodarske, socialne, 
institucionalne in tehnološke spremembe; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
nadaljujejo proces modernizacije 
infrastrukture, organizacije in 
financiranja storitev splošnega pomena 
glede na nenehno spreminjanje 
notranjega trga in osnovnih potreb 
državljanov EU;

Or. en

Predlog spremembe 7
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Podnaslov 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja pomembnost vključevanja 
političnih in institucionalnih akterjev, 
civilne družbe in zainteresiranih strani ter 
spodbujanja celovitega pristopa k 
storitvam splošnega pomena, ki upošteva 
državljane ter mala in srednja podjetja v 
EU, ki so na tem področju evropske 
socialne ekonomije pogosto spregledani; 

Or. pt
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Predlog spremembe 8
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi morala Evropska unija tem 
storitvam pripisovati večji pomen zaradi 
mesta, ki ga imajo v Evropi, zlasti v okviru 
gospodarske krize; s tem v zvezi poziva 
Evropsko komisijo, naj preuči zamisel o 
vzpostavitvi evropske opazovalnice 
socialnih storitev, ki bi združevala 
informacije iz različnih virov v državah 
članicah in vrednotila evropske, 
nacionalne, regionalne ali lokalne dobre 
prakse; nadalje poziva Komisijo, naj 
posodobi spletno mesto „vprašanja in 
odgovori o socialnih storitvah splošnega 
pomena“, tako da bo na voljo v vseh 
uradnih jezikih Unije;

2. meni, da bi morala Evropska unija tem 
storitvam pripisovati večji pomen zaradi 
mesta, ki ga imajo v Evropi, zlasti v okviru 
gospodarske krize; s tem v zvezi poziva 
Evropsko komisijo, naj preuči zamisel o 
vzpostavitvi evropske opazovalnice 
socialnih storitev, ki bi združevala 
informacije iz različnih virov v državah 
članicah in vrednotila evropske, 
nacionalne, regionalne ali lokalne dobre 
prakse; nadalje poziva Komisijo, naj 
posodobi spletno mesto „vprašanja in 
odgovori o socialnih storitvah splošnega 
pomena“ in poleg tega pripravi bolj 
prilagojeno metodologijo za organe, ki 
organizirajo socialne storitve, in izvajalce, 
ki bo razumljiva, neposredno uporabna in
na voljo v vseh uradnih jezikih Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi morala Evropska unija tem 
storitvam pripisovati večji pomen zaradi 
mesta, ki ga imajo v Evropi, zlasti v okviru 
gospodarske krize; s tem v zvezi poziva 
Evropsko komisijo, naj preuči zamisel o 
vzpostavitvi evropske opazovalnice 
socialnih storitev, ki bi združevala 
informacije iz različnih virov v državah 
članicah in vrednotila evropske, 

2. meni, da bi morala Evropska unija tem 
storitvam pripisovati večji pomen zaradi 
mesta, ki ga imajo v Evropi, zlasti v okviru 
gospodarske krize; s tem v zvezi poziva 
Evropsko komisijo, naj dodatno razvije
zamisel o vzpostavitvi evropske 
opazovalnice socialnih storitev, ki bi 
združevala informacije iz različnih virov v 
državah članicah in vrednotila evropske, 
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nacionalne, regionalne ali lokalne dobre 
prakse; nadalje poziva Komisijo, naj 
posodobi spletno mesto „vprašanja in 
odgovori o socialnih storitvah splošnega 
pomena“, tako da bo na voljo v vseh 
uradnih jezikih Unije;

nacionalne, regionalne ali lokalne dobre 
prakse; nadalje poziva Komisijo, naj 
posodobi spletno mesto „vprašanja in 
odgovori o socialnih storitvah splošnega 
pomena“, tako da bo na voljo v vseh 
uradnih jezikih Unije; poziva Komisijo, naj 
razvije splošen in prostovoljen evropski 
okvir za kakovost za javna in zasebna 
podjetja, ki zagotavljajo socialne storitve 
splošnega pomena, da se zagotovi poštena 
konkurenca in višja kakovost;

Or. en

Predlog spremembe 10
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi morala Evropska unija tem 
storitvam pripisovati večji pomen zaradi 
mesta, ki ga imajo v Evropi, zlasti v okviru 
gospodarske krize; s tem v zvezi poziva 
Evropsko komisijo, naj preuči zamisel o 
vzpostavitvi evropske opazovalnice 
socialnih storitev, ki bi združevala
informacije iz različnih virov v državah 
članicah in vrednotila evropske, 
nacionalne, regionalne ali lokalne dobre 
prakse; nadalje poziva Komisijo, naj 
posodobi spletno mesto „vprašanja in 
odgovori o socialnih storitvah splošnega 
pomena“, tako da bo na voljo v vseh 
uradnih jezikih Unije;

2. meni, da bi morala Evropska unija 
priznati pomen teh storitev zaradi mesta, ki 
ga imajo v Evropi, zlasti v okviru 
gospodarske krize; s tem v zvezi poziva 
Evropsko komisijo, naj združi informacije 
iz različnih virov v državah članicah in 
ovrednoti evropske, nacionalne, regionalne 
ali lokalne dobre prakse; nadalje poziva 
Komisijo, naj posodobi spletno mesto 
„vprašanja in odgovori o socialnih 
storitvah splošnega pomena“, tako da bo na 
voljo v vseh uradnih jezikih Unije;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi morala Evropska unija tem 
storitvam pripisovati večji pomen zaradi 
mesta, ki ga imajo v Evropi, zlasti v okviru 
gospodarske krize; s tem v zvezi poziva 
Evropsko komisijo, naj preuči zamisel o 
vzpostavitvi evropske opazovalnice 
socialnih storitev, ki bi združevala 
informacije iz različnih virov v državah 
članicah in vrednotila evropske, 
nacionalne, regionalne ali lokalne dobre 
prakse; nadalje poziva Komisijo, naj 
posodobi spletno mesto „vprašanja in 
odgovori o socialnih storitvah splošnega 
pomena“, tako da bo na voljo v vseh 
uradnih jezikih Unije;

2. meni, da bi morala Evropska unija tem 
storitvam pripisovati večji pomen zaradi 
mesta, ki ga imajo v Evropi, zlasti v okviru 
gospodarske krize; s tem v zvezi poziva 
Evropsko komisijo, naj preuči , ali bi bila
vzpostavitev evropske opazovalnice 
socialnih storitev, ki bi združevala 
informacije iz različnih virov v državah 
članicah in vrednotila evropske, 
nacionalne, regionalne ali lokalne dobre 
prakse, primerno orodje; nadalje poziva 
Komisijo, naj posodobi spletno mesto 
„vprašanja in odgovori o socialnih 
storitvah splošnega pomena“, tako da bo na 
voljo v vseh uradnih jezikih Unije; v 
splošnem poudarja, da bi morali imeti 
državljani EU možnost, da z dostopnimi in 
preprostimi spletnimi prevajalskimi orodji 
ustrezno prevedejo razne informacije v 
spletu in tako berejo želene informacije v 
svojem jeziku, kar bi omogočilo boljše 
razumevanje delovanja evropskih 
institucij;

Or. en

Predlog spremembe 12
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi morala Evropska unija tem 
storitvam pripisovati večji pomen zaradi 
mesta, ki ga imajo v Evropi, zlasti v okviru 
gospodarske krize; s tem v zvezi poziva 

2. meni, da bi morala Evropska unija tem 
storitvam pripisovati večji pomen zaradi 
mesta, ki ga imajo v Evropi, zlasti v okviru 
gospodarske krize; s tem v zvezi poziva 
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Evropsko komisijo, naj preuči zamisel o 
vzpostavitvi evropske opazovalnice 
socialnih storitev, ki bi združevala 
informacije iz različnih virov v državah 
članicah in vrednotila evropske, 
nacionalne, regionalne ali lokalne dobre 
prakse; nadalje poziva Komisijo, naj 
posodobi spletno mesto „vprašanja in 
odgovori o socialnih storitvah splošnega 
pomena“, tako da bo na voljo v vseh 
uradnih jezikih Unije;

Evropsko komisijo, naj preuči zamisel o 
vzpostavitvi evropske opazovalnice 
socialnih storitev, ki bi združevala 
informacije iz različnih virov v državah 
članicah in vrednotila evropske, 
nacionalne, regionalne ali lokalne dobre 
prakse ter pripravljala s tem povezane 
ocene stroškov; nadalje poziva Komisijo, 
naj posodobi spletno mesto „vprašanja in 
odgovori o socialnih storitvah splošnega 
pomena“, tako da bo na voljo v vseh 
uradnih jezikih Unije;

Or. de

Predlog spremembe 13
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja pomen Prostovoljnega 
evropskega okvira kakovosti za socialne 
storitve, ki ga je leta 2010 sprejel odbor za 
socialno zaščito, za boljše razumevanje 
skupnih konceptov kakovosti socialnih 
storitev splošnega pomena; želi, da se 
opredelijo skupni instrumenti 
usklajevanja, da bi se optimizirala 
uporaba tega prostovoljnega okvira in 
izmenjale najboljše prakse, da bi tako 
določili primerljive kazalnike kakovosti;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj si še naprej 
prizadeva, da bi opredelila posebne 
značilnosti socialnih storitev splošnega 
pomena in našla skupno sprejeto 
opredelitev storitev splošnega pomena ob 
popolnem spoštovanju odgovornosti držav 
članic in ob upoštevanju različnih in 
individualnih načinov oblikovanja teh 
storitev v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 15
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na pomen socialnih storitev 
splošnega pomena v celotnem 
zaposlovanju Unije in javnih financah 
držav članic; meni, da je treba v okviru 
gospodarske in proračunske krize sprejeti 
uravnotežen pristop, temelječ na 
ohranjanju kakovosti socialnih storitev in 
izboljšanju njihove učinkovitosti; tako 
meni, da se je treba razmisleka lotiti ob 
povezovanju pravil o javnih naročilih in 
socialnih storitev splošnega pomena, zlasti 
na področju novih načinov upravljanja, kot 
sta IN-HOUSE ali krepitev kvalitativnih 
meril pri izbiri ponudb, podvrženih 
konkurenci;

3. opozarja na pomen socialnih storitev 
splošnega pomena v celotnem 
zaposlovanju Unije in javnih financah 
držav članic; meni, da je treba v okviru 
gospodarske in proračunske krize sprejeti 
uravnotežen pristop, temelječ na 
ohranjanju kakovosti socialnih storitev in 
izboljšanju njihove učinkovitosti; tako 
meni, da se je treba razmisleka lotiti ob 
povezovanju pravil o javnih naročilih in 
socialnih storitev splošnega pomena, zlasti 
na področju novih načinov upravljanja, kot 
sta IN-HOUSE ali krepitev kvalitativnih 
meril pri izbiri ponudb, podvrženih 
konkurenci, ter pri tem zagotoviti 
enakopravno udeležbo malih in srednjih 
podjetij; 

Or. pt
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Predlog spremembe 16
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na pomen socialnih storitev 
splošnega pomena v celotnem 
zaposlovanju Unije in javnih financah 
držav članic; meni, da je treba v okviru 
gospodarske in proračunske krize sprejeti 
uravnotežen pristop, temelječ na 
ohranjanju kakovosti socialnih storitev in 
izboljšanju njihove učinkovitosti; tako 
meni, da se je treba razmisleka lotiti ob
povezovanju pravil o javnih naročilih in 
socialnih storitev splošnega pomena, zlasti 
na področju novih načinov upravljanja, kot 
sta IN-HOUSE ali krepitev kvalitativnih 
meril pri izbiri ponudb, podvrženih 
konkurenci;

3. opozarja na pomen socialnih storitev 
splošnega pomena v celotnem 
zaposlovanju Unije in javnih financah 
držav članic; meni, da je treba v okviru 
gospodarske in proračunske krize sprejeti 
uravnotežen pristop, temelječ na 
ohranjanju kontinuitete in kakovosti 
socialnih storitev in izboljšanju njihove 
učinkovitosti; tako meni, da se je treba 
lotiti razmisleka o pojasnitvi konceptov, 
zlasti glede pojma pooblaščanja, ter o
povezovanju pravil o javnih naročilih in 
socialnih storitev splošnega pomena, zlasti 
na področju načinov upravljanja, kot so IN-
HOUSE, medobčinsko sodelovanje ali 
katera koli druga oblika javno-zasebnega 
partnerstva, ali krepitve kvalitativnih meril 
pri izbiri ponudb, podvrženih konkurenci; 
želi, da se spodbuja vključevanje takih 
kvalitativnih meril v javne razpise, zlasti 
na socialnem in okoljskem področju ter 
področju pravične trgovine; poziva, naj se 
upošteva in ohranja poseben status 
neprofitnih ponudnikov storitev; poziva k 
spodbujanju in večji podpori 
zagotavljanju socialnih storitev splošnega 
pomena s strani podjetij socialnega 
gospodarstva;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 3 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na pomen socialnih storitev 
splošnega pomena v celotnem 
zaposlovanju Unije in javnih financah 
držav članic; meni, da je treba v okviru 
gospodarske in proračunske krize sprejeti 
uravnotežen pristop, temelječ na 
ohranjanju kakovosti socialnih storitev in 
izboljšanju njihove učinkovitosti; tako 
meni, da se je treba razmisleka lotiti ob 
povezovanju pravil o javnih naročilih in 
socialnih storitev splošnega pomena, zlasti 
na področju novih načinov upravljanja, 
kot sta IN-HOUSE ali krepitev 
kvalitativnih meril pri izbiri ponudb, 
podvrženih konkurenci;

3. opozarja na pomen socialnih storitev 
splošnega pomena v celotnem 
zaposlovanju Unije in javnih financah 
držav članic; meni, da je treba v okviru 
gospodarske in proračunske krize sprejeti 
uravnotežen pristop, temelječ na 
ohranjanju kakovosti socialnih storitev in 
izboljšanju njihove učinkovitosti; tako 
meni, da se je treba razmisleka lotiti ob 
povezovanju pravil o javnih naročilih in 
socialnih storitev splošnega pomena;

Or. en

Predlog spremembe 18
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na pomen socialnih storitev 
splošnega pomena v celotnem 
zaposlovanju Unije in javnih financah 
držav članic; meni, da je treba v okviru 
gospodarske in proračunske krize sprejeti 
uravnotežen pristop, temelječ na 
ohranjanju kakovosti socialnih storitev in 
izboljšanju njihove učinkovitosti; tako 
meni, da se je treba razmisleka lotiti ob 
povezovanju pravil o javnih naročilih in 
socialnih storitev splošnega pomena, zlasti 
na področju novih načinov upravljanja, kot 
sta IN-HOUSE ali krepitev kvalitativnih 
meril pri izbiri ponudb, podvrženih 
konkurenci;

3. opozarja na pomen socialnih storitev 
splošnega pomena v celotnem 
zaposlovanju Unije in javnih financah 
držav članic; meni, da je treba v okviru 
gospodarske in proračunske krize sprejeti 
uravnotežen pristop ter pojasniti pravila o 
javnih naročilih, zlasti na področju novih 
načinov upravljanja, kot sta IN-HOUSE ali 
krepitev kvalitativnih meril pri izbiri 
ponudb, podvrženih konkurenci;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da je visoka kakovost socialnih 
storitev ključna za doseganje temeljnih 
ciljev Evropske unije, zato poziva 
Komisijo, naj razvije okvir, ki bi določal 
minimalne smernice za standarde visoke 
kakovosti, razpoložljivosti in cenovne 
dostopnosti socialnih storitev za vse 
državljane EU;

Or. en

Predlog spremembe 20
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Podnaslov 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

opozarja na pravila o konkurenci za 
ponudnike storitev; poudarja, da je treba 
ta pravila upoštevati pri izvajanju pravil o 
konkurenci za javna in zasebna podjetja, 
ki zagotavljajo socialne storitve splošnega 
pomena; obžaluje, da socialne storitve 
splošnega pomena niso vključene v 
področje uporabe direktive o storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 21
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 4 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po pojasnitvi pravnih 
negotovosti o socialnih storitvah splošnega 
pomena; pozdravlja posodobitev vodnika o 
uporabi pravil o državni pomoči, javnih 
naročilih in notranjem trgu za socialne 
storitve splošnega pomena, ki ga je 
objavila Evropska komisija; je seznanjen s 
predlogi, predstavljenimi v poročilu Monti, 
zlasti s tistimi za uporabo člena 14 
Pogodbe o delovanju EU na sektorski 
podlagi; meni, da je nujno slediti 
pragmatičnemu pristopu, ki bo omogočil 
opredelitev resničnih težav in mogočih 
rešitev; poziva Komisijo, naj v povezavi z 
Evropskim parlamentom in Svetom 
pripravi temeljito študijo o delovanju 
pilotnega sektorja socialnih storitev 
splošnega pomena, kot je na primer sektor 
storitev za starejše osebe, ki bo imel v 
prihodnosti zelo pomembno vlogo;

4. poudarja potrebo po pojasnitvi pravnih 
negotovosti o socialnih storitvah splošnega 
pomena; pozdravlja posodobitev vodnika o 
uporabi pravil o državni pomoči, javnih 
naročilih in notranjem trgu za socialne 
storitve splošnega pomena, ki ga je 
objavila Evropska komisija, vendar 
opozarja, da to ni dovolj, ker pravila 
povzročajo težave številnim akterjem;
poziva Komisijo, naj poenostavi ta 
pravila; je seznanjen s predlogi, 
predstavljenimi v poročilu Monti, zlasti s 
tistimi za izvajanje člena 14 Pogodbe o 
delovanju EU in Protokola št. 26 k tej 
pogodbi; poziva Komisijo, naj hitro 
predlaga jasno zakonodajo, v kateri bodo 
socialne storitve splošnega pomena 
opredeljene na podlagi temeljnih pravic 
namesto na podlagi gospodarskih 
dejavnikov ter bosta okrepljeni načeli 
subsidiarnosti in lokalne samouprave; 
poziva k širitvi področja socialnih storitev 
splošnega pomena, oproščenih obveznosti 
priglasitve v zvezi z državno pomočjo brez 
upoštevanja pragov, po zgledu 
bolnišničnega sektorja in sektorja 
socialnih stanovanj; poudarja pomen že 
dolgotrajnega dialoga z zainteresiranimi 
stranmi o tej temi in poziva Komisijo k 
ukrepanju; poziva, naj se v okviru revizije 
direktiv o javnih naročilih pojasnijo 
določbe, ki ne veljajo za socialne storitve 
splošnega pomena, in pojem „določen 
čezmejni interes“ ob upoštevanju pogosto 
lokalne razsežnosti opravljanja socialnih 
storitev splošnega pomena; poziva 
Komisijo, naj v povezavi z Evropskim 
parlamentom in Svetom pripravi temeljito 
študijo o delovanju pilotnega sektorja 
socialnih storitev splošnega pomena, kot je 
na primer sektor storitev za starejše osebe, 
ki bo imel v prihodnosti zelo pomembno 
vlogo;

Or. fr
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Predlog spremembe 22
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po pojasnitvi pravnih 
negotovosti o socialnih storitvah splošnega 
pomena; pozdravlja posodobitev vodnika o 
uporabi pravil o državni pomoči, javnih 
naročilih in notranjem trgu za socialne 
storitve splošnega pomena, ki ga je 
objavila Evropska komisija; je seznanjen s 
predlogi, predstavljenimi v poročilu Monti, 
zlasti s tistimi za uporabo člena 14 
Pogodbe o delovanju EU na sektorski 
podlagi; meni, da je nujno slediti 
pragmatičnemu pristopu, ki bo omogočil 
opredelitev resničnih težav in mogočih 
rešitev; poziva Komisijo, naj v povezavi z 
Evropskim parlamentom in Svetom 
pripravi temeljito študijo o delovanju 
pilotnega sektorja socialnih storitev 
splošnega pomena, kot je na primer sektor 
storitev za starejše osebe, ki bo imel v 
prihodnosti zelo pomembno vlogo;

4. poudarja potrebo po pojasnitvi pravnih 
negotovosti o socialnih storitvah splošnega 
pomena; je seznanjen s predlogi, 
predstavljenimi v poročilu Monti, zlasti s 
tistimi za uporabo člena 14 Pogodbe o 
delovanju EU na sektorski podlagi; meni, 
da je nujno slediti pragmatičnemu pristopu, 
ki bo omogočil opredelitev resničnih težav 
in mogočih rešitev; poziva Komisijo, naj v 
povezavi z Evropskim parlamentom in 
Svetom pripravi temeljito študijo o 
delovanju pilotnega sektorja socialnih 
storitev splošnega pomena, kot je na primer 
sektor storitev za starejše osebe, ki bo imel 
v prihodnosti zelo pomembno vlogo; se 
zaveda, da se bo EU v bližnji prihodnosti 
soočila z velikimi demografskimi 
spremembami;

Or. en

Predlog spremembe 23
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po pojasnitvi pravnih 
negotovosti o socialnih storitvah splošnega 
pomena; pozdravlja posodobitev vodnika o 
uporabi pravil o državni pomoči, javnih 
naročilih in notranjem trgu za socialne 

4. poudarja potrebo po pojasnitvi pravnih 
negotovosti o socialnih storitvah splošnega 
pomena; meni, da je nujno slediti 
pragmatičnemu pristopu, ki bo omogočil 
opredelitev resničnih težav in mogočih 
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storitve splošnega pomena, ki ga je 
objavila Evropska komisija; je seznanjen s 
predlogi, predstavljenimi v poročilu 
Monti, zlasti s tistimi za uporabo člena 14 
Pogodbe o delovanju EU na sektorski 
podlagi; meni, da je nujno slediti 
pragmatičnemu pristopu, ki bo omogočil 
opredelitev resničnih težav in mogočih 
rešitev; poziva Komisijo, naj v povezavi z 
Evropskim parlamentom in Svetom 
pripravi temeljito študijo o delovanju 
pilotnega sektorja socialnih storitev 
splošnega pomena, kot je na primer sektor 
storitev za starejše osebe, ki bo imel v 
prihodnosti zelo pomembno vlogo;

rešitev; poziva Komisijo, naj v povezavi z 
Evropskim parlamentom in Svetom 
pripravi temeljito študijo o delovanju 
pilotnega sektorja socialnih storitev 
splošnega pomena, kot je na primer sektor 
storitev za starejše osebe, ki bo imel v 
prihodnosti zelo pomembno vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 24
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po pojasnitvi pravnih 
negotovosti o socialnih storitvah splošnega 
pomena; pozdravlja posodobitev vodnika o 
uporabi pravil o državni pomoči, javnih 
naročilih in notranjem trgu za socialne 
storitve splošnega pomena, ki ga je 
objavila Evropska komisija; je seznanjen s 
predlogi, predstavljenimi v poročilu Monti, 
zlasti s tistimi za uporabo člena 14 
Pogodbe o delovanju EU na sektorski 
podlagi; meni, da je nujno slediti 
pragmatičnemu pristopu, ki bo omogočil 
opredelitev resničnih težav in mogočih 
rešitev; poziva Komisijo, naj v povezavi z 
Evropskim parlamentom in Svetom 
pripravi temeljito študijo o delovanju 
pilotnega sektorja socialnih storitev 
splošnega pomena, kot je na primer sektor 
storitev za starejše osebe, ki bo imel v 
prihodnosti zelo pomembno vlogo;

4. poudarja potrebo po pojasnitvi pravnega 
položaja glede socialnih storitev splošnega 
pomena; pozdravlja posodobitev vodnika o 
uporabi pravil o državni pomoči, javnih 
naročilih in enotnem trgu za socialne 
storitve splošnega pomena, ki ga je 
objavila Evropska komisija; je seznanjen s 
predlogi, predstavljenimi v poročilu Monti, 
zlasti s tistimi za uporabo člena 14 
Pogodbe o delovanju EU na sektorski 
podlagi; meni, da je nujno slediti 
pragmatičnemu pristopu, ki bo omogočil 
opredelitev resničnih težav in mogočih 
rešitev; poziva Komisijo, naj v povezavi z 
Evropskim parlamentom in Svetom 
pripravi temeljito študijo o delovanju 
pilotnega sektorja socialnih storitev 
splošnega pomena, kot je na primer sektor 
storitev za starejše osebe, ki bo imel v 
prihodnosti zelo pomembno vlogo;
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Or. en

Predlog spremembe 25
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po pojasnitvi pravnih 
negotovosti o socialnih storitvah splošnega 
pomena; pozdravlja posodobitev vodnika o 
uporabi pravil o državni pomoči, javnih 
naročilih in notranjem trgu za socialne 
storitve splošnega pomena, ki ga je 
objavila Evropska komisija; je seznanjen s 
predlogi, predstavljenimi v poročilu Monti, 
zlasti s tistimi za uporabo člena 14 
Pogodbe o delovanju EU na sektorski 
podlagi; meni, da je nujno slediti 
pragmatičnemu pristopu, ki bo omogočil 
opredelitev resničnih težav in mogočih 
rešitev; poziva Komisijo, naj v povezavi z 
Evropskim parlamentom in Svetom 
pripravi temeljito študijo o delovanju 
pilotnega sektorja socialnih storitev 
splošnega pomena, kot je na primer sektor 
storitev za starejše osebe, ki bo imel v 
prihodnosti zelo pomembno vlogo;

4. poudarja potrebo po pojasnitvi pravnih 
negotovosti o socialnih storitvah splošnega 
pomena; pozdravlja posodobitev vodnika o 
uporabi pravil o državni pomoči, javnih 
naročilih in notranjem trgu za socialne 
storitve splošnega pomena, ki ga je 
objavila Evropska komisija; je seznanjen s 
predlogi, predstavljenimi v poročilu Monti, 
zlasti s tistimi za uporabo člena 14 
Pogodbe o delovanju EU na sektorski 
podlagi ter tistimi, ki pozivajo k večji 
uporabi uredb namesto direktiv; meni, da 
je nujno slediti pragmatičnemu pristopu, ki 
bo omogočil opredelitev resničnih težav in 
mogočih rešitev; poziva Komisijo, naj v 
povezavi z Evropskim parlamentom in 
Svetom pripravi temeljito študijo o 
delovanju pilotnega sektorja socialnih 
storitev splošnega pomena, kot je na primer 
sektor storitev za starejše osebe, ki bo imel 
v prihodnosti zelo pomembno vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 26
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je treba oblikovati 
zakonodajni sveženj, ki bo vključeval 
regulativni okvir za gospodarske storitve 
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splošnega pomena na podlagi člena 14 
PDEU, opredelitev storitev splošnega 
pomena in razmejitev vpliva tržnih pravil. 
Ta pravila morajo jasno razlikovati med 
gospodarskimi in negospodarskimi 
storitvami splošnega pomena ter hkrati 
utrjevati in pojasnjevati splošna načela in 
skupne pogoje za izvajanje takih storitev;

Or. pt

Predlog spremembe 27
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj zagotovijo, 
da bodo javna in zasebna podjetja, ki 
zagotavljajo socialne storitve splošnega 
pomena, izpolnjevala zahteve glede 
kakovosti; poziva Komisijo, naj zbere 
informacije o nacionalnih zahtevah glede 
kakovosti in o dobrih praksah v državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 28
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba podrobneje 
analizirati odnos med izvajanjem prava 
Skupnosti na področju notranjega trga, 
konkurence, državne pomoči in javnih 
naročil ter socialnimi storitvami 
splošnega pomena glede na socialne cilje 
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Evropske unije; meni, da je potrebna 
reforma pravil o javnih naročilih in 
državni pomoči, da bi uvedli socialna 
kvalitativna merila, ki ne bi spodkopavala 
legitimnih socialnih in gospodarskih 
ciljev držav članic in Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 29
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. pozdravlja pobudo Komisije za 
spodbujanje večje preglednosti in 
ozaveščenosti na področju državne 
pomoči, javnih naročil, javno-zasebnih 
partnerstev in koncesij z razvijanjem 
komunikacijskih orodij na področju 
socialnih storitev; vendar ostaja več 
vprašanj nerešenih in pravila je treba 
prilagoditi potrebam lokalnih oblasti in 
malih ponudnikov storitev, zato bi morala 
Komisija še naprej zagotavljati jasno 
pravno osnovo in informacije o izvajanju 
pravil EU, da lahko storitve splošnega 
pomena dosežejo svoj namen in izboljšajo 
življenja državljanov EU;

Or. en

Predlog spremembe 30
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. nazadnje opozarja, da obstajajo v Evropi 5. nazadnje opozarja, da obstajajo v Evropi 
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različni modeli javnih storitev in da je 
posledično treba načelo subsidiarnosti 
upoštevati tudi pri razmisleku, katerega cilj 
je pojasniti povezavo med evropsko ter 
nacionalno in lokalno ravnjo.

različni modeli javnih storitev in da je 
posledično treba načelo subsidiarnosti 
upoštevati tudi pri razmisleku, katerega cilj 
je pojasniti povezavo med evropsko ter 
nacionalno, regionalno in lokalno ravnjo.

Or. pt

Predlog spremembe 31
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. nazadnje opozarja, da obstajajo v Evropi 
različni modeli javnih storitev in da je 
posledično treba načelo subsidiarnosti 
upoštevati tudi pri razmisleku, katerega cilj 
je pojasniti povezavo med evropsko ter 
nacionalno in lokalno ravnjo.

5. nazadnje opozarja, da obstajajo v Evropi 
različni modeli javnih storitev in da je 
posledično treba načelo subsidiarnosti 
upoštevati tudi pri razmisleku, katerega cilj 
je pojasniti povezavo med evropsko ter 
nacionalno in lokalno ravnjo, in sicer v 
smislu, da bi socialne storitve splošnega 
pomena morale ostati v pristojnosti 
nacionalnih javnih organov in ohraniti 
svoj splošni značaj.

Or. en

Predlog spremembe 32
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. nazadnje opozarja, da obstajajo v Evropi 
različni modeli javnih storitev in da je 
posledično treba načelo subsidiarnosti 
upoštevati tudi pri razmisleku, katerega 
cilj je pojasniti povezavo med evropsko ter 
nacionalno in lokalno ravnjo.

5. nazadnje opozarja, da obstajajo v Evropi 
različni modeli javnih storitev in da bi 
moralo biti načelo subsidiarnosti v 
središču nadaljnjega razmisleka o 
socialnih storitvah.
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Or. en

Predlog spremembe 33
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomen večjega sodelovanja 
med ponudniki storitev in 
zainteresiranimi stranmi s področja 
socialnih storitev splošnega pomena ter 
večjega vključevanja uporabnikov, da bi 
se natančneje opredelila pričakovanja in 
izboljšala kakovost;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. opozarja na izključenost velikega dela 
socialnih storitev s področja uporabe 
direktive o storitvah na notranjem trgu; 
želi, da Komisija hitro pripravi pregled 
prenosa teh določb o izvzetju, pri čemer 
naj se posebej posveti temu, kako države 
članice razlagajo pojme „dobrodelne 
organizacije“, „osebe, ki potrebujejo 
pomoč“ in „od države pooblaščeni 
ponudniki“; 

Or. fr
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