
AM\876120BG.doc PE472.026v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по международна търговия

2011/2146(INI)

2.9.2011

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 23

Проектостановище
António Fernando Correia De Campos
(PE469.871v01-00)

Реформа на правилата на ЕС за държавните помощи относно услугите от 
общ икономически интерес
(2011/2146(INI))



PE472.026v01-00 2/15 AM\876120BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\876120BG.doc 3/15 PE472.026v01-00

BG

Изменение 1
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че услугите от общ 
икономически интерес (УОИИ) водят 
началото си от необходимостта 
държавата да компенсира липсата на 
предлагане на стоки и услуги в основни 
области, като гарантира качествени 
основни услуги, които не биха 
съществували по друг начин; 
подчертава, че по-нататъшното 
развитие на УОИИ се обяснява с 
многобройните неуспехи на пазара 
при предоставянето на обществени 
стоки и услуги;

1. припомня, че услугите от общ 
икономически интерес (УОИИ) водят 
началото си от необходимостта 
държавата да компенсира липсата на 
предлагане на стоки и услуги в основни 
области, като гарантира качествени 
основни услуги, които не биха 
съществували по друг начин;  

Or. en

Изменение 2
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че услугите от общ 
икономически интерес (УОИИ) водят 
началото си от необходимостта 
държавата да компенсира липсата на 
предлагане на стоки и услуги в основни 
области, като гарантира качествени 
основни услуги, които не биха 
съществували по друг начин;
подчертава, че по-нататъшното 
развитие на УОИИ се обяснява с 
многобройните неуспехи на пазара при 
предоставянето на обществени стоки и 
услуги;

1. припомня, че услугите от общ 
икономически интерес (УОИИ) водят 
началото си от необходимостта 
държавата да компенсира липсата на 
предлагане на стоки и услуги в основни 
области, като гарантира качествени 
основни услуги, които не биха 
съществували по друг начин;
отбелязва, че УОИИ трябва да 
отговарят на принципите за 
равенство, универсалност, наличност 
и достъпност, надеждност и 
непрекъснатост, качество и 
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ефикасност, гарантиране на правата
на ползвателите, икономическа и 
социална рентабилност; обръща 
внимание на факта, че по-
нататъшното развитие на УОИИ се 
обяснява с многобройните неуспехи на 
пазара при предоставянето на 
обществени стоки и услуги; счита, че 
държавите-членки и местните 
органи не трябва да ограничават 
своите задачи от общ интерес, а да ги 
развиват, като в същото време дадат 
приоритет на финансирането им;

Or. lt

Изменение 3
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че услугите от общ 
икономически интерес (УОИИ) водят 
началото си от необходимостта 
държавата да компенсира липсата на 
предлагане на стоки и услуги в основни 
области, като гарантира качествени 
основни услуги, които не биха 
съществували по друг начин; 
подчертава, че по-нататъшното 
развитие на УОИИ се обяснява с
многобройните неуспехи на пазара при
предоставянето на обществени стоки 
и услуги;

1. приема с интерес съобщението на 
Комисията относно реформата на
правилата за държавните помощи 
относно услугите от общ икономически 
интерес (УОИИ); припомня мястото, 
което заемат УОИИ в общите 
ценности на Съюза и ролята, която 
играят в насърчаването на 
социалното и териториалното 
сближаване на Съюза; във връзка с 
това подчертава, че е от съществено
значение да се гарантират качествени 
услуги; припомня, че съгласно член
106, параграф 2 от ДФЕС УОИИ се 
подчиняват на разпоредбите на
договора в областта на държавните 
помощи само доколкото прилагането 
на тези правила не препятства 
фактически или юридически 
изпълнението на специфичните 
задачи, които са им възложени;
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Or. fr

Изменение 4
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. насърчава Европейската комисия да 
представи законодателна 
инициатива, съчетаваща 
специфичното естество на УОИИ, 
признато в член 14 от Договора от 
Лисабон и в Протокол № 26, приложен 
към Договора, и правилата за 
конкуренция, предвидени в член 106 и в 
член 107, като отчита, наред с други 
аспекти, елементите на решението 
Altmark;

2. подчертава, че в член 14 от Договора 
от Лисабон и в Протокол № 26, 
приложен към Договора,
специфичното естество на УОИИ е 
признато, и признава особената роля 
на националните, регионалните и
местните органи;

Or. de

Изменение 5
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. насърчава Европейската комисия да 
представи законодателна инициатива, 
съчетаваща специфичното естество 
на УОИИ, признато в член 14 от 
Договора от Лисабон и в Протокол № 
26, приложен към Договора, и 
правилата за конкуренция, предвидени 
в член 106 и в член 107, като отчита, 
наред с други аспекти, елементите на 
решението Altmark;

2. призовава Европейската комисия да 
предложи в най-кратък срок 
качествена хоризонтална 
законодателна рамка с цел да се 
изяснят отношенията между 
правилата на вътрешния пазар и 
предоставянето на обществени 
услуги и да се гарантира прилагането 
на принципа на субсидиарност в 
областта на определянето, 
организирането и финансирането на 
обществените услуги; подчертава, че
член 14 от Договора за 
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функционирането на Европейския 
съюз създаде нова правно основание за 
въвеждане на такава хоризонтална 
законодателна рамка;

Or. fr

Изменение 6
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. насърчава Европейската комисия да 
представи законодателна инициатива, 
съчетаваща специфичното естество 
на УОИИ, признато в член 14 от 
Договора от Лисабон и в Протокол № 
26, приложен към Договора, и
правилата за конкуренция, предвидени 
в член 106 и в член 107, като отчита, 
наред с други аспекти, елементите на 
решението Altmark;

2. насърчава Европейската комисия да 
представи законодателна инициатива в 
съответствие с член 14 от Договора от 
Лисабон и с Протокол № 26, приложен 
към Договора, така че да се 
установят принципите и условията, 
по-специално икономически и 
финансови, позволяващи 
обществените услуги да изпълняват 
своите специфични задачи;

Or. fr

Изменение 7
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че всяка реформа на 
правилата на ЕС за държавните 
помощи относно услугите от общ 
икономически интерес (УОИИ) следва 
да отразява и да отговаря на новите 
икономически и социални реалности 
на държавите-членки; счита, че 
въвеждането на по-практичен и 
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прагматичен подход по отношение на 
правилата за държавните помощи в 
сектора би могло да допринесе за 
възпиране на възраждането на 
протекционизма на равнище 
държави-членки, който е пряка 
заплаха за изграждането на единния 
пазар;

Or. en

Изменение 8
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че критериите за изпълнение на 
УОИИ трябва да отчитат ефективността 
на пазарите без да пренебрегват 
ефективната закрила на социалните 
права и защитата на потребителите;

3. счита, че критериите за изпълнение на 
УОИИ трябва да отчитат ефективността 
на пазарите, непрекъснатостта на 
снабдяването и равен достъп за 
всички на достъпна цена без да 
пренебрегват ефективната закрила на 
социалните права и защитата на 
потребителите, демократичния 
контрол и отговорността;

Or. en

Изменение 9
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че критериите за изпълнение на 
УОИИ трябва да отчитат ефективността 
на пазарите без да пренебрегват 
ефективната закрила на социалните 
права и защитата на потребителите;

3. счита, че критериите за изпълнение на 
УОИИ трябва да отговарят на 
принципите на равно третиране, 
универсален достъп и права на 
ползвателите и да отчитат 
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ефективността на пазарите без да 
пренебрегват ефективната закрила на 
социалните права и защитата на 
потребителите и че освен това е много 
важно да се поддържа високо равнище 
на качество, безопасност и 
достъпност на услугите;

Or. lt

Изменение 10
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че критериите за изпълнение на 
УОИИ трябва да отчитат 
ефективността на пазарите без да 
пренебрегват ефективната закрила на 
социалните права и защитата на 
потребителите;

3. счита, че критериите за изпълнение на 
УОИИ трябва да отчитат ефективната 
закрила на социалните права и защитата 
на потребителите;

Or. fr

Изменение 11
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че е от съществено значение да 
се провежда борба с правната 
несигурност, причинена от жалбите 
пред Съда на Европейския съюз и 
процедури за нарушения, започнати 
от Европейската комисия, като се 
даде ясно и точно определение на
УОИИ и като се направи 
разграничение между тях и 

4. счита, че е от съществено значение да 
се провежда борба с правната 
несигурност, като се изяснят 
понятията „икономическа“ и 
„неикономическа“ дейност,
„въздействие върху търговията“ и 
„разумна печалба“, като се 
информират по-добре местните и 
регионалните органи и като им се 
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нестопански услуги от общ интерес
(НУОИ);

предостави по-подробно обучение за 
по-добро разбиране на правилата, 
свързани с държавните помощи;

Or. fr

Изменение 12
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че е от съществено значение да 
се провежда борба с правната 
несигурност, причинена от жалбите 
пред Съда на Европейския съюз и 
процедури за нарушения, започнати от 
Европейската комисия, като се даде 
ясно и точно определение на УОИИ и 
като се направи разграничение между 
тях и нестопански услуги от общ 
интерес (НУОИ);

4. счита, че е от съществено значение да 
се провежда борба с правната 
несигурност, причинена от жалбите 
пред Съда на Европейския съюз и 
процедури за нарушения, започнати от 
Европейската комисия, като се даде 
ясно и точно определение на УОИИ, 
така че отговорностите и
предназначението на обществените
услуги да бъдат правилно дефинирани 
чрез ясни правила, а не чрез съдебната 
практика ad hoc на Съда на 
Европейския съюз, и като се направи 
разграничение между тях и нестопански 
услуги от общ интерес (НУОИ);

Or. 

Изменение 13
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че е от съществено значение
да се провежда борба с правната 
несигурност, причинена от жалбите 
пред Съда на Европейския съюз и 

4. приветства намерението на 
Комисията да внесе яснота в
определението за неикономическите и 
икономически дейности на услугите 



PE472.026v01-00 10/15 AM\876120BG.doc

BG

процедури за нарушения, започнати от 
Европейската комисия, като се даде 
ясно и точно определение на УОИИ и
като се направи разграничение между 
тях и нестопански услуги от общ 
интерес (НУОИ);

от общ интерес, за да се избегнат 
жалбите пред Съда на Европейския 
съюз и процедури за нарушения, 
започнати от Европейската комисия;
предлага това да не се ограничава до 
възпроизвеждане на съдебната 
практика на Съда на Европейския 
съюз, а въз основа на точни критерии 
да се предвиди помощ за 
разграничаване на тези дейности;

Or. de

Изменение 14
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. счита, че е необходимо да се 
освободят от задължението за 
уведомяване всички социални услуги, 
отговарящи на основни потребности, 
по-специално що се отнася до 
достъпа до здравни грижи, помощта 
за децата, професионалното 
обучение, пазара на труда, 
социалното настаняване и 
социалното приобщаване на 
уязвимите лица;

Or. fr

Изменение 15
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че сегашните отговорности на 5. счита, че сегашните отговорности на 
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Комисията в областта на решение за 
всеки отделен случай трябва да бъдат
подкрепени от ясни и обективни 
критерии, които да бъдат възприети 
от държавите-членки, да се 
ограничават до вътрешния пазар и да 
намаляват обхвата на споровете;

Комисията в областта на решение за 
всеки отделен случай трябва да бъдат
подкрепени от ясни и обективни 
критерии; счита, че отделянето на
прекалено голямо внимание на
критерия за ефективност за целите 
на одобряване на държавните помощи 
във връзка с УОИИ би било 
неподходящо и че във всеки случай 
този критерий не би могъл да замени
показатели, с които приносът на 
обществените услуги за 
благосъстоянието на общността
може да се определи по-добре; 
припомня съществената роля и 
значителните права на собствена 
преценка на националните, 
регионалните и местните органи за 
предоставяне, изпълнение и 
организиране на УОИ въз основа на 
принципи и условия, по-специално 
икономически и финансови, които им 
позволяват да функционират и да 
изпълняват своите задачи, за да 
отговорят възможно най-пълно на 
потребностите на гражданите и
ползвателите по отношение на 
разнообразието на УОИ и на 
различията, които може да 
съществуват в потребностите 
поради различно географско, социално 
и културно положение; за тази цел 
припомня принципа на 
субсидиарност;

Or. fr

Изменение 16
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. обръща внимание на спецификата 6. приветства намерението на 
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на малките обществени поръчки на 
регионално и местно равнище, които не
оказват въздействие върху
конкуренцията на вътрешния пазар, и 
оправдават опростена и прозрачна 
процедура, която улеснява 
новаторството и участието на 
малките и средните предприятия 
(МСП).

Комисията да приеме диференциран и 
пропорционален подход, даващ 
възможност да се опрости 
прилагането на правилата за 
държавните помощи относно
обществените услуги, предоставяни
от сдружения, фондации, организации
с нестопанска цел или социални 
предприятия или предприятия,
организирани на регионално и местно 
равнище, с ограничено въздействие 
върху търговията между държавите-
членки, и счита, че във връзка с това 
не следва да се създава дискриминация 
в зависимост от размера на местните 
и регионални общности.

Or. fr

Изменение 17
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. обръща внимание на спецификата на 
малките обществени поръчки на 
регионално и местно равнище, които не 
оказват въздействие върху 
конкуренцията на вътрешния пазар, и 
оправдават опростена и прозрачна 
процедура, която улеснява 
новаторството и участието на малките и 
средните предприятия (МСП).

6. обръща внимание на спецификата на 
УОИИ на регионално и местно 
равнище, които не оказват въздействие 
върху конкуренцията на вътрешния 
пазар, и оправдават опростена и 
прозрачна процедура, която улеснява 
новаторството и участието на малките и
средните предприятия (МСП);

Or. de

Изменение 18
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 6а (нов)
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Проектостановище Изменение

6а. приветства факта, че Комисията 
възнамерява, при оценката на 
законосъобразността на държавната 
помощ за мащабните услуги от общ 
икономически интерес, да отчете 
съотношението между цена и 
ефективност на доставчиците на 
услуги. Това засилва не само 
конкуренцията, но едновременно с 
това води до по-ефективно използване 
на публичните средства.

Or. de

Изменение 19
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. счита, че социалните услуги от 
общ интерес(СУОИ), в частност
онези, които нямат никакво или 
оказват малко въздействие върху 
търговията между държавите-
членки, би трябвало да бъдат 
подчинени на специален режим, 
характерен с по-гъвкави правила и по-
високи компенсационни прагове;

Or. fr

Изменение 20
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 6а (нов)
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Проектостановище Изменение

6а. в този смисъл счита, че 
повишаването на минималните 
прагове за УОИИ е подходящо за 
третирането на тези услуги съгласно 
опростена процедура, като по този 
начин чувствително се намали
административната тежест върху 
доставчиците на услуги без 
отрицателни последици на 
вътрешния пазар.

Or. de

Изменение 21
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. припомня, че е необходимо 
правилата за държавните помощи да 
спазват стриктно принципа на 
субсидиарност и да гарантират 
свободата на избор на местните и 
регионалните органи по отношение 
на методите на организация,
финансиране и изпълнение на 
прерогативите на обществените 
услуги.

Or. fr

Изменение 22
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 6б (нов)
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Проектостановище Изменение

6б. призовава Комисията да изясни и 
опрости правилата за 
упълномощаване; изисква поканата за 
представяне на проект, придружена
от договор с цели, да бъде считана
като акт на упълномощаване.

Or. fr

Изменение 23
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подчертава факта, че всяка 
реформа на правилата на ЕС за
държавните помощи относно УОИИ
трябва да има за приоритет да 
гарантира, че УОИИ са с високо 
качество, финансово изгодни и 
достъпни за всички, което предполага 
да се следи за поддържането на 
подходящи компенсаторни равнища 
за предприятията, на които е 
възложено да предоставят тези 
УОИИ.

Or. fr


