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Pozměňovací návrh 1
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že služby obecného 
hospodářského zájmu (SOHZ) vznikly
z potřeby státu reagovat na chybějící 
nabídku statků a služeb v nejdůležitějších 
oblastech; státy se tedy zavázaly 
poskytovat kvalitní nejdůležitější služby, 
které by jinak neexistovaly; další vývoj 
SOHZ vyplývá z četných mezer na trhu, 
pokud jde o poskytování veřejných statků
a služeb;

1. připomíná, že služby obecného 
hospodářského zájmu (SOHZ) vznikly
z potřeby státu reagovat na chybějící 
nabídku statků a služeb v nejdůležitějších 
oblastech; státy se tedy zavázaly 
poskytovat kvalitní nejdůležitější služby, 
které by jinak neexistovaly; 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že služby obecného 
hospodářského zájmu (SOHZ) vznikly
z potřeby státu reagovat na chybějící 
nabídku statků a služeb v nejdůležitějších 
oblastech; státy se tedy zavázaly 
poskytovat kvalitní nejdůležitější služby, 
které by jinak neexistovaly; další vývoj 
SOHZ vyplývá z četných mezer na trhu, 
pokud jde o poskytování veřejných statků
a služeb;

1. připomíná, že služby obecného 
hospodářského zájmu (SOHZ) vznikly
z potřeby státu reagovat na chybějící 
nabídku statků a služeb v nejdůležitějších 
oblastech; státy se tedy zavázaly 
poskytovat kvalitní nejdůležitější služby, 
které by jinak neexistovaly; konstatuje, že 
SOHZ musí odpovídat zásadám rovnosti, 
univerzálnosti, dosažitelnosti
a přístupnosti, spolehlivosti a kontinuity, 
kvality a účinnosti, zaručení práv 
uživatelů a hospodářské a sociální 
návratnosti; upozorňuje na skutečnost, že
další vývoj SOHZ vyplývá z četných 
mezer na trhu, pokud jde o poskytování 
veřejných statků a služeb; domnívá se, že 
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členské státy a místní orgány by neměly 
omezovat své úkoly obecného zájmu, ale 
rozvíjet je, přičemž jejich financování 
musí považovat za prioritu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 3
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že služby obecného 
hospodářského zájmu (SOHZ) vznikly
z potřeby státu reagovat na chybějící
nabídku statků a služeb v nejdůležitějších 
oblastech; státy se tedy zavázaly 
poskytovat kvalitní nejdůležitější služby, 
které by jinak neexistovaly; další vývoj 
SOHZ vyplývá z četných mezer na trhu, 
pokud jde o poskytování veřejných statků
a služeb;

1. se zájmem vítá sdělení Komise
o reformě pravidel pro státní podporu 
služeb obecného hospodářského zájmu 
(SOHZ); připomíná postavení SOHZ mezi 
společnými hodnotami Unie a význam 
těchto služeb při podpoře sociální
a územní soudržnosti Unie; zdůrazňuje
v této souvislosti, že je nezbytné zaručit
kvalitní služby; připomíná, že podle
čl. 106 odst. 2 SFEU podléhají SOHZ 
pravidlům obsaženým ve Smlouvách,
pouze pokud uplatnění těchto pravidel 
nebrání právně nebo fakticky plnění 
zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vybízí Evropskou komisi, aby předložila 
detailní legislativní iniciativu, která by 
uvedla do souladu zvláštní povahu SOHZ, 
stanovenou článkem 14 Lisabonské 
smlouvy a připojeným protokolem 26,

2. zdůrazňuje, že článek 14 Lisabonské 
smlouvy a připojený protokol 26 uznávají 
zvláštní povahu SOHZ a zvláštní úlohu 
vnitrostátních, regionálních a místních 
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s pravidly hospodářské soutěže uvedenými
v článcích 106 a 107, a to mimo jiné
s ohledem na podmínky uvedené
v rozsudku Altmark;

orgánů;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Liem Hoang Ngoc

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vybízí Evropskou komisi, aby předložila 
detailní legislativní iniciativu, která by 
uvedla do souladu zvláštní povahu SOHZ, 
stanovenou článkem 14 Lisabonské 
smlouvy a připojeným protokolem 26,
s pravidly hospodářské soutěže uvedenými
v článcích 106 a 107, a to mimo jiné
s ohledem na podmínky uvedené
v rozsudku Altmark;

2. žádá Evropskou komisi, aby v co 
nejkratší lhůtě navrhla kvalitní průřezový 
legislativní rámec s cílem vyjasnit vztahy 
mezi pravidly vnitřního trhu
a poskytováním veřejných služeb a zaručit 
uplatňování principu subsidiarity při 
definování, organizování a financování 
veřejných služeb; zdůrazňuje, že 
článek 14 Smlouvy o fungování Evropské 
unie vytvořil nový právní základ pro 
zavedení tohoto průřezového 
legislativního rámce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vybízí Evropskou komisi, aby předložila 
detailní legislativní iniciativu, která by 
uvedla do souladu zvláštní povahu SOHZ, 
stanovenou článkem 14 Lisabonské 
smlouvy a připojeným protokolem 26,
s pravidly hospodářské soutěže uvedenými

2. vybízí Evropskou komisi, aby předložila 
legislativní iniciativu v souladu
s článkem 14 Lisabonské smlouvy
a připojeným protokolem 26 s cílem 
stanovit zásady a podmínky, zejména 
hospodářské a finanční, které by umožnily 
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v článcích 106 a 107, a to mimo jiné
s ohledem na podmínky uvedené
v rozsudku Altmark;

veřejným službám plnit jejich zvláštní 
poslání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že každá reforma pravidel 
EU pro státní podporu služeb obecného 
hospodářského zájmu (SOHZ) by měla 
odrážet novou hospodářskou a sociální 
situaci v členských státech a měla by této 
situaci odpovídat; domnívá se, že zavedení 
praktičtějšího a pragmatičtějšího přístupu
k pravidlům pro státní podporu v tomto 
odvětví by mohlo napomoci tomu, aby se 
zabránilo opětovným protekcionistickým 
postojům členských států, které přímo 
ohrožují dokončení jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že prováděcí kritéria SOHZ 
mají přihlížet k efektivnosti trhů a zároveň 
neopomíjet účinnou ochranu sociálních
a spotřebitelských práv;

3. domnívá se, že prováděcí kritéria SOHZ 
mají přihlížet k efektivnosti trhů, 
plynulosti zásobování a rovnému přístupu 
pro všechny za přiměřenou cenu
a zároveň neopomíjet účinnou ochranu 
sociálních a spotřebitelských práv, 
demokratickou kontrolu a odpovědnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že prováděcí kritéria SOHZ 
mají přihlížet k efektivnosti trhů a zároveň 
neopomíjet účinnou ochranu sociálních
a spotřebitelských práv;

3. domnívá se, že prováděcí kritéria SOHZ 
mají odpovídat zásadám rovného 
zacházení, univerzálního přístupu a práv 
uživatelů a přihlížet k efektivnosti trhů
a zároveň neopomíjet účinnou ochranu 
sociálních a spotřebitelských práv a že je 
kromě toho velmi důležité udržovat 
vysokou úroveň kvality, bezpečnosti
a dostupnosti služeb;

Or. lt

Pozměňovací návrh 10
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že prováděcí kritéria SOHZ 
mají přihlížet k efektivnosti trhů a zároveň 
neopomíjet účinnou ochranu sociálních
a spotřebitelských práv;

3. domnívá se, že prováděcí kritéria SOHZ 
mají přihlížet k účinné ochraně sociálních
a spotřebitelských práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za zásadní bojovat proti právní 
nejistotě vedoucí k podávání opravných 
prostředků k Soudnímu dvoru EU
a zahajování řízení o nesplnění povinnosti 
ze strany Evropské komise, a to 
prostřednictvím jasného a zcela přesného 
vymezení SOHZ, které je jasně odliší od 
služeb obecného nehospodářského zájmu 
(SONZ);

4. považuje za zásadní bojovat proti právní 
nejistotě tím, že budou vyjasněny pojmy 
hospodářská a nehospodářská činnost, 
dopad na obchod a rozumný zisk, a tím, že 
místní a regionální orgány budou lépe 
informovány a více vzdělávány, aby lépe 
rozuměly pravidlům pro státní podporu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za zásadní bojovat proti právní 
nejistotě vedoucí k podávání opravných 
prostředků k Soudnímu dvoru EU
a zahajování řízení o nesplnění povinnosti 
ze strany Evropské komise, a to 
prostřednictvím jasného a zcela přesného 
vymezení SOHZ, které je jasně odliší od 
služeb obecného nehospodářského zájmu 
(SONZ);

4. považuje za zásadní bojovat proti právní 
nejistotě vedoucí k podávání opravných 
prostředků k Soudnímu dvoru EU
a zahajování řízení o nesplnění povinnosti 
ze strany Evropské komise, a to jednak 
prostřednictvím jasného a zcela přesného 
vymezení SOHZ tak, aby byly 
odpovědnost a úkoly veřejných služeb 
řádně definovány pomocí jasnějších 
pravidel nikoli ad hoc na základě 
judikatury Soudního dvora EU, jednak 
prostřednictvím jejich jasného odlišení od 
služeb obecného nehospodářského zájmu 
(SONZ);

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za zásadní bojovat proti právní 
nejistotě vedoucí k podávání opravných 
prostředků k Soudnímu dvoru EU
a zahajování řízení o nesplnění povinnosti 
ze strany Evropské komise, a to 
prostřednictvím jasného a zcela přesného 
vymezení SOHZ, které je jasně odliší od 
služeb obecného nehospodářského zájmu 
(SONZ);

4. vítá úmysl Komise vyjasnit definici 
nehospodářských a hospodářských služeb 
obecného zájmu za účelem předcházet 
podávání opravných prostředků
k Soudnímu dvoru EU a zahajování řízení
o nesplnění povinnosti ze strany Evropské 
komise; navrhuje, aby se tato definice 
pouze nepřejímala judikaturu Soudního 
dvora, ale aby spíše na základě vhodných 
kritérií napomáhala při rozlišování těchto 
činností;

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že je vhodné osvobodit od 
ohlašovací povinnosti veškeré sociální 
služby odpovídající základním potřebám, 
zejména pokud jde o přístup ke zdravotní 
péči, péči o děti, odborné vzdělávání, trh 
práce, sociální bydlení a sociální 
začleňování zranitelných osob;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že současná odpovědnost 
Komise při rozhodování v jednotlivých 
případech se má opírat o jasná a objektivní 
kritéria, která by měla být přijata 
členskými státy, týkat se pouze vnitřního 
trhu a omezovat možnost soudních sporů;

5. domnívá se, že současná odpovědnost 
Komise při rozhodování v jednotlivých 
případech se má opírat o jasná a objektivní 
kritéria; domnívá se, že při povolování 
státní podpory pro SOHZ by neměla být 
věnována přílišná pozornost kritériu 
účinnosti a že toto kritérium by v žádném 
případě nemělo nahrazovat ukazatele 
schopnější vyjádřit příspěvek veřejných 
služeb k blahu společenství; připomíná 
zásadní úlohu a významnou rozlišovací 
pravomoc vnitrostátních, regionálních
a místních orgánů při poskytování, 
provádění a organizování služeb 
veřejného zájmu na základě principů
a podmínek, zvláště hospodářských
a finančních, které jim umožní fungovat
a plnit jejich poslání s cílem reagovat co 
nejúplněji na potřeby občanů a uživatelů,
a to s ohledem na různost služeb 
veřejného zájmu a rozdílnost potřeb, která 
je důsledkem odlišné zeměpisné, 
společenské a kulturní situace; připomíná
v této souvislosti princip subsidiarity;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na specifickou povahu 
malých veřejných zakázek na regionální
a místní úrovni, které neohrožují 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a 
u nichž je tedy možné, aby probíhaly 
zjednodušeným a transparentním 
způsobem, jenž by usnadnil inovace
a účast malých a středních podniků 

6. vítá úmysl Komise zaujmout 
diferencovaný a přiměřený přístup, který 
umožní zjednodušit uplatňování pravidel 
pro státní podporu veřejných služeb 
poskytovaných sdruženími, nadacemi, 
neziskovými organizacemi nebo 
sociálními podniky či organizovaných na 
regionální a místní úrovni s omezeným 
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(MSP). dopadem na obchod mezi členskými státy,
a domnívá se, že není vhodné v tomto 
ohledu uplatňovat rozlišování podle 
velikosti územních společenství.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje na specifickou povahu 
malých veřejných zakázek na regionální
a místní úrovni, které neohrožují 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a 
u nichž je tedy možné, aby probíhaly 
zjednodušeným a transparentním 
způsobem, jenž by usnadnil inovace a účast 
malých a středních podniků (MSP).

6. upozorňuje na specifickou povahu 
SOHZ na regionální a místní úrovni, které 
neohrožují hospodářskou soutěž na 
vnitřním trhu a u nichž je tedy možné, aby 
probíhaly zjednodušeným a transparentním 
způsobem, jenž by usnadnil inovace a účast 
malých a středních podniků (MSP);

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá úmysl Komise přihlížet při 
hodnocení zákonnosti státní podpory 
významných komerčních služeb obecného 
hospodářského zájmu k nákladové 
efektivnosti poskytovatelů těchto služeb.
Tento přístup nejen posiluje 
hospodářskou soutěž, ale vede zároveň
k účinnějšímu využívání veřejných 
prostředků.
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Or. de

Pozměňovací návrh 19
Liem Hoang Ngoc

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že pro sociální služby 
obecného zájmu (SSOZ), zejména ty, které 
mají nepatrný nebo žádný dopad na 
obchod mezi členskými státy, by měl platit 
zvláštní režim vyznačující se mírnějšími 
pravidly a vyššími prahovými hodnotami 
pro vyrovnávací platby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se v tomto smyslu, že je 
vhodné zvýšit minimální prahové hodnoty 
pro SOHZ, aby bylo možné tyto služby 
posuzovat zjednodušeným postupem, a tak 
se snížilo významné administrativní 
zatížení poskytovatelů služeb, aniž by 
tento postup negativně ovlivnil vnitřní trh.

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že je třeba, aby pravidla 
pro státní podporu důsledně respektovala 
princip subsidiarity a zaručovala místním
a regionálním orgánům volný výběr, 
pokud jde o způsob organizace, 
financování a plnění předpokladů pro 
poskytování veřejné služby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby vyjasnila
a zjednodušila pravidla pro pověření;
žádá, aby výzva k předání projektu spolu 
se smlouvou o cílech činnosti byly 
považovány za pověření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Liem Hoang Ngoc

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. trvá na skutečnosti, že každá reforma 
pravidel EU pro státní podporu SOHZ 
musí jako prioritní cíl zaručovat, že SOHZ 
budou vysoce kvalitní, finančně 
dosažitelné a univerzálně přístupné, což 
znamená, že je třeba dohlížet na 
zachování vhodné úrovně vyrovnávacích 
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plateb pro podniky pověřené 
poskytováním těchto SOHZ.

Or. fr


