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

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et üldist majandushuvi 
pakkuvad teenused tulenevad riigi 
vajadusest kõrvaldada puudused toodete ja 
teenuste pakkumisel esmatähtsates 
valdkondades ning tagada kvaliteetsed 
põhiteenused, mida muidu ei eksisteeriks;
rõhutab, et üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste edasise 
väljaarendamise põhjuseks on turu 
hulgalised lüngad avalike hüvede ja 
teenuste pakkumisel;

1. tuletab meelde, et üldist majandushuvi 
pakkuvad teenused tulenevad riigi 
vajadusest kõrvaldada puudused toodete ja 
teenuste pakkumisel esmatähtsates 
valdkondades ning tagada kvaliteetsed 
põhiteenused, mida muidu ei eksisteeriks;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et üldist majandushuvi 
pakkuvad teenused tulenevad riigi 
vajadusest kõrvaldada puudused toodete ja 
teenuste pakkumisel esmatähtsates 
valdkondades ning tagada kvaliteetsed 
põhiteenused, mida muidu ei eksisteeriks;
rõhutab, et üldist majandushuvi pakkuvate 
teenuste edasise väljaarendamise põhjuseks 
on turu hulgalised lüngad avalike hüvede ja 
teenuste pakkumisel;

1. tuletab meelde, et üldist majandushuvi 
pakkuvad teenused tulenevad riigi 
vajadusest kõrvaldada puudused toodete ja 
teenuste pakkumisel esmatähtsates 
valdkondades ning tagada kvaliteetsed 
põhiteenused, mida muidu ei eksisteeriks;
märgib, et üldist majandushuvi pakkuvad 
teenused peavad vastama võrdsuse, 
universaalsuse, taskukohasuse, 
kättesaadavuse, usaldusväärsuse, 
järjepidevuse, kvaliteedi ja tõhususe 
põhimõttele ning samas tagama 
kasutajate õigused ning majandusliku ja 
sotsiaalse tasuvuse; juhib tähelepanu 
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sellele, et üldist majandushuvi pakkuvate 
teenuste edasise väljaarendamise põhjuseks 
on turu hulgalised lüngad avalike hüvede ja 
teenuste pakkumisel; on arvamusel, et 
liikmesriigid ja kohalikud ametivõimud ei 
peaks piirama oma tegevust üldist huvi 
pakkuvate teenuste valdkonnas, vaid neid 
arendama eelkõige nende rahastamise 
kaudu;

Or. lt

Muudatusettepanek 3
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et üldist majandushuvi
pakkuvad teenused tulenevad riigi 
vajadusest kõrvaldada puudused toodete 
ja teenuste pakkumisel esmatähtsates 
valdkondades ning tagada kvaliteetsed 
põhiteenused, mida muidu ei eksisteeriks; 
rõhutab, et üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste edasise 
väljaarendamise põhjuseks on turu 
hulgalised lüngad avalike hüvede ja 
teenuste pakkumisel;

1. väljendab heameelt komisjoni teatise 
üle, mis käsitleb üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste suhtes kohaldatavate 
riigiabi eeskirjade uuendamist; tuletab 
meelde, millist rolli täidavad üldist 
majandushuvi pakkuvad teenused liidu 
üldiste väärtuse hulgas ning liidu 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtsuse 
edendamisel; rõhutab sellega seoses, et
kõige olulisem on kindlustada kvaliteetsed 
teenused; tuletab meelde, et vastavalt ELi 
toimimise lepingu artikli 106 lõikele 2 
allub üldist majandushuvi esindavate
teenuste osutamine aluslepingu 
eeskirjadele riigiabi valdkonnas niivõrd, 
kuivõrd nimetatud eeskirjade 
kohaldamine ei takista juriidiliselt ega 
faktiliselt nendele määratud eriülesannete 
täitmist;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. innustab komisjoni esitama 
seadusandlikku algatust, mis ühitaks 
üldist majandushuvi pakkuvad teenused, 
mille eripära on tunnustatud Lissaboni 
lepingu artiklis 14 ja lepingule lisatud 
protokollis 26, artiklites 106 ja 107 
sätestatud konkurentsieeskirjadega, võttes 
muude tegurite kõrval arvesse Altmarki 
kohtuotsuse aspekte;

2. rõhutab, et Lissaboni lepingu artiklis 14 
ja lepingule lisatud protokollis 26
tunnustatakse üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste eripära, ja tunnustab 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste erilist rolli;

Or. de

Muudatusettepanek 5
Liem Hoang Ngoc

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. innustab komisjoni esitama 
seadusandlikku algatust, mis ühitaks 
üldist majandushuvi pakkuvad teenused, 
mille eripära on tunnustatud Lissaboni
lepingu artiklis 14 ja lepingule lisatud 
protokollis 26, artiklites 106 ja 107 
sätestatud konkurentsieeskirjadega, võttes 
muude tegurite kõrval arvesse Altmarki 
kohtuotsuse aspekte;

2. palub komisjonil esitada võimalikult 
kiiresti kvaliteetse horisontaalse 
õigusraamistiku, millega muuta 
selgemaks suhted siseturueeskirjade ja 
avalike teenuste osutamise vahel ning 
tagada subsidiaarsuse põhimõtte 
kohaldamine avalike teenuste 
määratlemisel, korraldamisel ja 
rahastamisel; rõhutab, et Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 14 luuakse uus 
õiguslik alus sellise horisontaalse 
õigusraamistiku kehtestamiseks;

Or. fr
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Muudatusettepanek 6
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. innustab komisjoni esitama 
seadusandlikku algatust, mis ühitaks üldist 
majandushuvi pakkuvad teenused, mille 
eripära on tunnustatud Lissaboni lepingu
artiklis 14 ja lepingule lisatud protokollis
26, artiklites 106 ja 107 sätestatud 
konkurentsieeskirjadega, võttes muude 
tegurite kõrval arvesse Altmarki 
kohtuotsuse aspekte;

2. innustab komisjoni esitama 
seadusandlikku algatust kooskõlas
Lissaboni lepingu artikliga 14 ja lepingule 
lisatud protokolliga 26, et sätestada 
põhimõtted ja tingimused, eelkõige 
majandus- ja rahandusküsimustes, mis 
võimaldaksid avalikel teenustel täita oma 
eriomast ülesannet;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on arvamusel, et üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste suhtes kohaldatavate 
ELi riigiabi eeskirjade mis tahes 
uuendamine peaks kajastama 
liikmesriikide uut majanduslikku ja 
sotsiaalset olukorda ning olema sellega 
kooskõlas; on arvamusel, et praktilisema 
ja pragmaatilisema lähenemise 
sisseviimine kõnealuse sektori riigiabi 
eeskirjade suhtes võiks aidata ära hoida 
protektsionistliku hoiaku tekkimist 
liikmesriikides, mis ohustaks otseselt 
ühtse turu toimimist; 

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste kriteeriumide puhul 
tuleb võtta arvesse turgude tõhusust, 
jätmata seejuures tähelepanuta sotsiaalsete 
õiguste aktiivset kaitset ja tarbijakaitset;

3. on arvamusel, et üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste kriteeriumide puhul 
tuleb võtta arvesse turgude tõhusust,
varustamise järjepidevust ja kõigile 
võrdset juurdepääsu taskukohase 
hinnaga, jätmata seejuures tähelepanuta 
sotsiaalsete õiguste aktiivset kaitset ja 
tarbijakaitset, demokraatlikku kontrolli ja 
vastutust;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste kriteeriumide puhul 
tuleb võtta arvesse turgude tõhusust, 
jätmata seejuures tähelepanuta sotsiaalsete 
õiguste aktiivset kaitset ja tarbijakaitset;

3. on arvamusel, et üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste kriteeriumid peavad 
vastama võrdse kohtlemise, üldise 
juurdepääsu ja kasutajate õiguste 
põhimõtetele ning võtma arvesse turgude 
tõhusust, jätmata seejuures tähelepanuta 
sotsiaalsete õiguste aktiivset kaitset ja 
tarbijakaitset, ning lisaks on äärmiselt 
oluline säilitada teenuste kvaliteedi, 
turvalisuse ja kättesaadavuse kõrge tase;

Or. lt
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Muudatusettepanek 10
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste kriteeriumide puhul 
tuleb võtta arvesse turgude tõhusust, 
jätmata seejuures tähelepanuta
sotsiaalsete õiguste aktiivset kaitset ja 
tarbijakaitset;

3. on arvamusel, et üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste kriteeriumide puhul 
tuleb võtta arvesse sotsiaalsete õiguste 
aktiivset kaitset ja tarbijakaitset;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab äärmiselt oluliseks võidelda 
õigusliku ebakindlusega, mis on tingitud 
Euroopa Kohtule esitatud hagidest ja 
komisjoni algatatud rikkumismenetlustest, 
ning määratleda selgesõnaliselt ja 
konkreetselt üldist majandushuvi 
pakkuvad teenused, eristades need 
majandushuvi mitte pakkuvatest 
üldhuviteenustest;

4. peab äärmiselt oluliseks võidelda 
õigusliku ebakindlusega, selgitades 
majandusliku ja mittemajandusliku 
tegevuse mõistet, kaubandusele 
avaldatava mõju ja mõistliku kasumi 
mõistet ning teavitades paremini 
kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi, 
pakkudes neile koolitusi riigiabi 
eeskirjade paremaks mõistmiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab äärmiselt oluliseks võidelda 
õigusliku ebakindlusega, mis on tingitud 
Euroopa Kohtule esitatud hagidest ja 
komisjoni algatatud rikkumismenetlustest, 
ning määratleda selgesõnaliselt ja 
konkreetselt üldist majandushuvi pakkuvad 
teenused, eristades need majandushuvi 
mitte pakkuvatest üldhuviteenustest;

4. peab äärmiselt oluliseks võidelda 
õigusliku ebakindlusega, mis on tingitud 
Euroopa Kohtule esitatud hagidest ja 
komisjoni algatatud rikkumismenetlustest, 
ning määratleda selgesõnaliselt ja 
konkreetselt üldist majandushuvi pakkuvad 
teenused, nii et avalike teenustega seotud 
kohustused ja nende ülesanded oleksid 
selgelt kindlaks määratud selgete 
eeskirjadega, mitte ei põhineks Euroopa 
Kohtu kohtupraktikal põhinevalt ajutisel 
alusel, ja eristades need majandushuvi 
mitte pakkuvatest üldhuviteenustest;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab äärmiselt oluliseks võidelda 
õigusliku ebakindlusega, mis on tingitud
Euroopa Kohtule esitatud hagidest ja 
komisjoni algatatud rikkumismenetlustest, 
ning määratleda selgesõnaliselt ja 
konkreetselt üldist majandushuvi 
pakkuvad teenused, eristades need 
majandushuvi mitte pakkuvatest 
üldhuviteenustest;

4. väljendab heameelt komisjoni 
kavatsuse üle muuta selgemaks üldist 
huvi pakkuvate teenustega seotud 
majandusliku ja mittemajandusliku 
tegevuse määratlus, et hoida ära Euroopa 
Kohtule esitatud hagide ja komisjoni 
algatatud rikkumismenetluste kasutamine;
teeb ettepaneku mitte piirduda lihtsalt 
Euroopa Kohtu kohtupraktika 
kordamisega, vaid pigem näha ette 
asjakohased kriteeriumid nende tegevuste 
eristamiseks;

Or. de
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Muudatusettepanek 14
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on arvamusel, et 
teavitamiskohustusest tuleks vabastada 
kõik sotsiaalteenused, mis on loodud 
põhivajaduste täitmiseks, eelkõige 
juurdepääs tervishoiuteenustele, 
lastehoiule, täiendkoolitusele, tööturule, 
sotsiaalkorteritele ja haavatavate 
inimrühmade sotsiaalsele kaasatusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et komisjoni praegused 
volitused igast üksikjuhtumist lähtuva 
otsustamise valdkonnas peavad toetuma 
selgetele ja objektiivsetele kriteeriumidele,
mida liikmesriigid peaksid suutma omaks 
võtta ning mis piirduvad siseturuga, andes 
vähem alust kohtuvaidlusteks;

5. on arvamusel, et komisjoni praegused 
volitused igast üksikjuhtumist lähtuva 
otsustamise valdkonnas peavad toetuma 
selgetele ja objektiivsetele kriteeriumidele; 
on arvamusel, et liigne keskendumine 
tõhususe kriteeriumile, kui otsustatakse 
üldist majandushuvi pakkuvate 
teenustega seotud riigiabimeetmete 
heakskiitmise üle, ei oleks asjakohane ja 
igal juhul ei tohiks see kriteerium 
asendada näitajaid, mis peegeldavad 
paremini avalike teenuste panust 
ühiskonna heaolule; tuletab meelde 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste põhilist ja laiaulatuslikku 
rolli üldhuviteenuste osutamisel, tellimisel 
ja korraldamisel, eelkõige majanduslike ja 
finantsiliste põhimõtete ja tingimuste 
alusel, mis võimaldavad neil olla 
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tulemuslikud ja täita oma ülesannet, et 
vastata võimalikult hästi kodanike ja 
kasutajate vajadustele, võttes arvesse 
üldhuviteenuste mitmekesisust ja 
erinevusi vajadustes vastavalt 
geograafilistele, sotsiaalsetele ja 
kultuurilistele erinevustele; tuletab sellega 
seoses meelde subsidiaarsuse põhimõtet;

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. juhib tähelepanu piirkondliku ja 
kohaliku tasandi väikesemahuliste avalike 
hangete eripärale, mis ei mõjuta 
konkurentsi siseturul ning mille puhul on 
õigustatud lihtsustatud ja läbipaistva 
menetluse rakendamine, mis hõlbustab 
uuendustegevust ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete osalust.

6. väljendab heameelt komisjoni 
kavatsuse üle võtta vastu erisusi arvestav 
ja proportsionaalne lähenemisviis, mis
võimaldab lihtsustada riigiabi eeskirju, 
mida kohaldatakse ühenduste,
sihtasutuste, mittetulundusühingute või 
kohalike ettevõtete pakutavate avalike 
teenuste suhtes või teenuste suhtes, mida 
pakutakse piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil ja mis mõjutavad kaubavahetust 
liikmesriikide vahel, ning on arvamusel, et 
seega ei ole asjakohane eristada 
territoriaalse üksuse suuruse alusel.

Or. fr

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

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. juhib tähelepanu piirkondliku ja 6. juhib tähelepanu piirkondliku ja 
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kohaliku tasandi väikesemahuliste avalike 
hangete eripärale, mis ei mõjuta 
konkurentsi siseturul ning mille puhul on 
õigustatud lihtsustatud ja läbipaistva 
menetluse rakendamine, mis hõlbustab 
uuendustegevust ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete osalust.

kohaliku tasandi üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste eripärale, mis ei 
mõjuta konkurentsi siseturul ning mille 
puhul on õigustatud lihtsustatud ja 
läbipaistva menetluse rakendamine, mis 
hõlbustab uuendustegevust ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete osalust.

Or. de

Muudatusettepanek 18
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. väljendab heameelt komisjoni 
kavatsuse üle üldist majandushuvi 
pakkuvate suurte kaubandusteenuste 
riigiabi kõlblikkuse hindamisel võtta 
arvesse teenuseosutajate kulutõhusust. 
Lisaks konkurentsi tugevdamisele viib see 
ühtlasi avaliku sektori vahendite 
tõhusama kasutamiseni.

Or. de

Muudatusettepanek 19
Liem Hoang Ngoc

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on arvamusel, et üldist majandushuvi 
pakkuvad sotsiaalteenused, eelkõige need, 
millel on väike mõju või puudub mõju 
kaubavahetusele liikmesriikide vahel, 
peaksid kuuluma erirežiimi alla, mida 
iseloomustavad paindlikumad eeskirjad ja 
suuremad hüvitise määrad;
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Or. fr

Muudatusettepanek 20
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on sellega seoses seisukohal, et üldist 
majandushuvi pakkuvate teenustega 
seotud minimaalmäärade suurendamine 
on asjakohane nende teenuste suhtes 
lihtsustatud menetluse kohaldamiseks, 
mille puhul vähendatakse oluliselt 
teenuseosutajate suurt halduskoormust, 
ilma et see avaldaks negatiivset mõju 
siseturule.

Or. de

Muudatusettepanek 21
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. tuletab meelde, et riigiabi eeskirjades 
järgitakse rangelt subsidiaarsuse 
põhimõtet ja tagatakse valikuvabadus 
kohalikele ja piirkondlikele 
ametiasutustele seoses korraldamise ja 
rahastamise meetodite ning avalike 
teenustega seotud kohustuste täitmisega.

Or. fr
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Muudatusettepanek 22
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub komisjoni üles volitustega 
seotud eeskirju selgemaks muutma ja 
lihtsustama; nõuab, et projektikonkurssi, 
millega kaasneb eesmärkidel põhinev 
leping, käsitletaks volitamisena.

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Liem Hoang Ngoc

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab asjaolu, et üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste suhtes 
kohaldatavate riigiabi eeskirjade mis 
tahes uuendamisel tuleks ennekõike 
tagada, et üldist majandushuvi pakkuvad 
teenused on kõrge kvaliteediga, rahaliselt 
taskukohased ja kättesaadavad kõigile, 
sellega tagatakse asjakohase 
kompensatsioonimäära säilitamine üldist 
majandushuvi pakkuvatele ettevõtetele.

Or. fr


