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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások azért 
jöttek létre, hogy az állam az alapvető 
területeken pótolja a javak és 
szolgáltatások kínálatának hiányát, olyan 
minőségi alapvető ellátásokat biztosítva, 
amelyek más módon nem léteznének;
hangsúlyozza, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások későbbi 
fejlődését a közjavak és közszolgáltatások 
nyújtása terén mutatkozó számtalan piaci 
hiányosság magyarázza;

1. emlékeztet arra, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások azért 
jöttek létre, hogy az állam az alapvető 
területeken pótolja a javak és 
szolgáltatások kínálatának hiányát, olyan 
minőségi alapvető ellátásokat biztosítva, 
amelyek más módon nem léteznének;

Or. en

Módosítás 2
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások azért 
jöttek létre, hogy az állam az alapvető 
területeken pótolja a javak és 
szolgáltatások kínálatának hiányát, olyan 
minőségi alapvető ellátásokat biztosítva, 
amelyek más módon nem léteznének;
hangsúlyozza, hogy az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások későbbi fejlődését a 
közjavak és közszolgáltatások nyújtása 
terén mutatkozó számtalan piaci 
hiányosság magyarázza;

1. emlékeztet arra, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások azért 
jöttek létre, hogy az állam az alapvető 
területeken pótolja a javak és 
szolgáltatások kínálatának hiányát, olyan 
minőségi alapvető ellátásokat biztosítva, 
amelyek más módon nem léteznének;
megállapítja, hogy az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások megfelelnek az 
olyan elveknek, mint az egyenlőség, az 
univerzalitás, a megközelíthetőség és a 
hozzáférhetőség, a megbízhatóság és a 
folyamatosság, a minőség és a 
hatékonyság, a felhasználói jogok 
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védelme, valamint a gazdasági és 
társadalmi jövedelmezőség, felhívja a 
figyelmet arra, hogy az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások későbbi fejlődését a 
közjavak és közszolgáltatások nyújtása 
terén mutatkozó számtalan piaci 
hiányosság magyarázza; úgy véli, hogy a 
tagállamoknak és a helyi hatóságoknak 
nem kell leszűkíteniük általános érdekű 
szolgáltatásaik körét, hanem kiemelt 
finanszírozásuk révén fejleszteniük kell 
azokat.

Or. lt

Módosítás 3
Pascal Canfin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások azért 
jöttek létre, hogy az állam az alapvető 
területeken pótolja a javak és 
szolgáltatások kínálatának hiányát, olyan
minőségi alapvető ellátásokat biztosítva, 
amelyek más módon nem léteznének; 
hangsúlyozza, hogy az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások későbbi fejlődését a 
közjavak és közszolgáltatások nyújtása 
terén mutatkozó számtalan piaci 
hiányosság magyarázza;

1. érdeklődéssel fogadja az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások állami 
támogatására vonatkozó uniós szabályok 
reformjáról szóló bizottsági közleményt; 
emlékeztet az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások közös uniós értékek között 
elfoglalt helyére és az uniós társadalmi és 
területi kohézió előmozdításában játszott 
szerepükre; e tekintetben hangsúlyozza, 
hogy biztosítani kell a minőségi 
szolgáltatásokat; emlékeztet arra, hogy az 
EUMSZ 106. cikkének (2) bekezdése 
szerint az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokra csak annyiban kell a 
Szerződés állami támogatásokra 
vonatkozó szabályait alkalmazni, 
„amennyiben ezek alkalmazása sem 
jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza 
a rájuk bízott sajátos feladatok 
végrehajtását”;

Or. fr
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Módosítás 4
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy
terjesszen elő jogalkotási kezdeményezést, 
amely összeegyezteti egymással az 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásoknak a Lisszaboni Szerződés 
14. cikkében és a Szerződéshez csatolt 26. 
jegyzőkönyvben elismert sajátos jellegét, 
valamint a 106. és 107. cikkben foglalt 
versenyszabályokat, figyelembe véve 
egyebek mellett az Altmark-ügyben hozott 
ítélet rendelkezéseit;

2. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni 
Szerződés 14. cikke és a szerződéshez 
csatolt 26. jegyzőkönyv elismeri az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások
sajátos jellegét, valamint a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok szerepét;

Or. de

Módosítás 5
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy 
terjesszen elő jogalkotási kezdeményezést, 
amely összeegyezteti egymással az 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásoknak a Lisszaboni Szerződés 
14. cikkében és a Szerződéshez csatolt 26. 
jegyzőkönyvben elismert sajátos jellegét, 
valamint a 106. és 107. cikkben foglalt 
versenyszabályokat, figyelembe véve 
egyebek mellett az Altmark-ügyben hozott 
ítélet rendelkezéseit;

2. kéri az Európai Bizottságot, hogy a 
lehető legrövidebb időn belül terjesszen 
elő javaslatot egy minőségi, horizontális
jogalkotási keretre, melynek célja a belső 
piaci szabályok és a közszolgáltatások 
közötti kapcsolatok egyértelművé tétele, 
továbbá annak biztosítása, hogy a 
közszolgáltatások meghatározása, 
szervezése és finanszírozása terén 
érvényesüljön a szubszidiaritás elve; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
működésérő szóló szerződés 14. cikke új 
jogalapot vezetett be az effajta horizontális 
jogalkotási keret létrehozására;
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Or. fr

Módosítás 6
Pascal Canfin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy 
terjesszen elő jogalkotási kezdeményezést, 
amely összeegyezteti egymással az 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásoknak a Lisszaboni Szerződés 
14. cikkében és a Szerződéshez csatolt 26. 
jegyzőkönyvben elismert sajátos jellegét, 
valamint a 106. és 107. cikkben foglalt 
versenyszabályokat, figyelembe véve 
egyebek mellett az Altmark-ügyben hozott 
ítélet rendelkezéseit;

2. ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy a 
Lisszaboni Szerződés 14. cikkével és a 
Szerződéshez csatolt 26. jegyzőkönyvvel 
összhangban terjesszen elő jogalkotási 
kezdeményezést, amelyben meghatározza 
azon elveket és – többek között gazdasági 
és pénzügyi – feltételeket, melyek lehetővé 
teszik a közszolgáltatásoknak sajátos
küldetésük végrehajtását;

Or. fr

Módosítás 7
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások állami 
támogatására vonatkozó uniós szabályok 
bármely reformjának a tagállamok 
gazdasági és társadalmi helyzetében 
bekövetkezett változásokhoz kell 
igazodnia; úgy véli, hogy az ágazat állami 
támogatása tekintetében ésszerűbb és 
gyakorlatiasabb uniós szabályok 
bevezetése hozzásegíthet az egységes piac 
megvalósítását közvetlenül veszélyeztető, 
protekcionista tagállami megközelítések 
újbóli megjelenésének 
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megakadályozásához;

Or. en

Módosítás 8
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások végrehajtási 
feltételeinek tekintetbe kell venniük a 
piacok hatékonyságát, anélkül, hogy szem 
elől tévesztenék a szociális jogok és a 
fogyasztóvédelem eredményes 
védelmezését;

3. úgy véli, hogy az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások végrehajtási 
feltételeinek tekintetbe kell venniük a 
piacok hatékonyságát, az ellátás 
folyamatosságát és a méltányos áron 
történő, mindenki számára egyenlő 
hozzáférést anélkül, hogy szem elől 
tévesztenék a szociális jogok és a 
fogyasztóvédelem eredményes 
védelmezését, a demokratikus ellenőrzést 
és a felelősséget;

Or. en

Módosítás 9
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások végrehajtási 
feltételeinek tekintetbe kell venniük a 
piacok hatékonyságát, anélkül, hogy szem 
elől tévesztenék a szociális jogok és a 
fogyasztóvédelem eredményes 
védelmezését;

3. úgy véli, hogy az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások végrehajtási 
feltételeinek meg kell felelniük az egyenlő 
bánásmód, az egyetemes hozzáférés és a 
felhasználói jogok érvényesülése elvének 
és tekintetbe kell venniük a piacok 
hatékonyságát, anélkül, hogy szem elől 
tévesztenék a szociális jogok és a 
fogyasztóvédelem eredményes 
védelmezését, továbbá hogy kiemelten 
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fontos fenntartani e szolgáltatások 
színvonalának, biztonságosságának és 
hozzáférhetőségének magas szintjét;

Or. lt

Módosítás 10
Pascal Canfin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások végrehajtási 
feltételeinek tekintetbe kell venniük a 
piacok hatékonyságát, anélkül, hogy szem 
elől tévesztenék a szociális jogok és a 
fogyasztóvédelem eredményes 
védelmezését;

3. úgy véli, hogy az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások végrehajtási 
feltételeinek tekintetbe kell venniük a 
szociális jogok és a fogyasztóvédelem 
eredményes védelmezését;

Or. fr

Módosítás 11
Pascal Canfin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. alapvető fontosságúnak tartja az 
Európai Unió Bíróságához benyújtott 
keresetek és az Európai Bizottság által 
indított szabálysértési eljárások hátterében 
álló jogbizonytalanság elleni fellépést az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
egyértelmű és pontos meghatározása és az 
általános érdekű, nem gazdasági jellegű 
szolgáltatásoktól való elhatárolása révén;

4. alapvető fontosságúnak tartja a
jogbizonytalanság elleni fellépést a 
gazdasági és nem gazdasági jellegű
tevékenység, a kereskedelemre gyakorolt 
hatás és az ésszerű nyereség fogalmának 
egyértelművé tétele, valamint a helyi és 
regionális hatóságok jobb tájékoztatása és 
képzése révén, amely segíti őket az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
mélyebb megértésében;

Or. fr
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Módosítás 12
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. alapvető fontosságúnak tartja az Európai 
Unió Bíróságához benyújtott keresetek és 
az Európai Bizottság által indított 
szabálysértési eljárások hátterében álló 
jogbizonytalanság elleni fellépést az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
egyértelmű és pontos meghatározása és az 
általános érdekű, nem gazdasági jellegű 
szolgáltatásoktól való elhatárolása révén;

4. alapvető fontosságúnak tartja az Európai 
Unió Bíróságához benyújtott keresetek és 
az Európai Bizottság által indított 
szabálysértési eljárások hátterében álló 
jogbizonytalanság elleni fellépést az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
egyértelmű és pontos meghatározása révén, 
a közszolgáltatások célja és a velük járó 
kötelezettségek egyértelmű szabályokkal –
nem pedig az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlata alapján eseti jelleggel – történő 
megfelelő meghatározása útján, továbbá 
az általános érdekű, nem gazdasági jellegű 
szolgáltatásoktól való elhatárolása révén;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. alapvető fontosságúnak tartja az 
Európai Unió Bíróságához benyújtott 
keresetek és az Európai Bizottság által 
indított szabálysértési eljárások hátterében 
álló jogbizonytalanság elleni fellépést az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások
egyértelmű és pontos meghatározása és az 
általános érdekű, nem gazdasági jellegű
szolgáltatásoktól való elhatárolása révén;

4. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy az Európai Unió Bíróságához 
benyújtott keresetek és az Európai 
Bizottság által indított szabálysértési 
eljárások elkerülése végett egyértelműsíti 
az általános érdekű szolgáltatások
gazdasági és nem gazdasági jellegű
tevékenységének meghatározását;
javasolja, hogy a fellépés ne korlátozódjon 
a Bíróság ítélkezési gyakorlatának 
egyszerű reprodukciójára, hanem 
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kerüljön sor olyan megalapozott 
kritériumok bevezetésére, melyek 
segítséget nyújtanak e tevékenységek 
elkülönítésében;

Or. de

Módosítás 14
Pascal Canfin

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy ítéli meg, hogy minden alapvető 
igényeket kielégítő szociális szolgáltatást 
mentesíteni kell a bejelentési kötelezettség 
alól; ilyenek többek között az egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáféréssel, a 
gyermekeknek nyújtott segítséggel, a 
szakmai továbbképzéssel, a 
munkaerőpiaccal, a szociális 
bérlakásokkal, valamint a kiszolgáltatott 
személyek társadalmi beilleszkedésével 
kapcsolatos szolgáltatások;

Or. fr

Módosítás 15
Pascal Canfin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a Bizottság jelenlegi, 
egyedi döntéshozatali hatásköreit olyan 
egyértelmű és objektív kritériumokkal kell 
alátámasztani, amelyeket a tagállamok el 
tudnak fogadni, és amelyek a belső piacra 
korlátozódnak és csökkentik a jogviták 
lehetőségét;

5. úgy véli, hogy a Bizottság jelenlegi,
egyedi döntéshozatali hatásköreit 
egyértelmű és objektív kritériumokkal kell 
alátámasztani; úgy ítéli meg, hogy 
helytelen volna túlzott hangsúlyt helyezni 
a hatékonyság kritériumára az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások állami 
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támogatásának engedélyezése során, és 
hogy ez a kritérium amúgy sem tudná 
helyettesíteni a közszolgáltatások 
közösségi hasznát jobban szemléltető 
mutatókat; újra felhívja a figyelmet a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
alapvető szerepére és széles mérlegelési 
jogkörére az általános érdekű 
szolgáltatások nyújtása, végrehajtatása és 
szervezése terén, olyan elvek és – többek 
között gazdasági és pénzügyi – feltételek 
mentén, melyek lehetővé teszik e 
szolgáltatások működését és céljuk 
elérését, hogy a polgárok és a 
felhasználók igényeit a lehető legnagyobb 
mértékben kielégítsék, tekintettel az 
általános érdekű szolgáltatások 
sokféleségére és az igények eltérő 
földrajzi, társadalmi és kulturális 
helyzetből adódó lehetséges 
különbözőségére; e tekintetben 
figyelmeztet a szubszidiaritás elvének 
fontosságára;

Or. fr

Módosítás 16
Pascal Canfin

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a figyelmet az olyan regionális 
és helyi szintű, kis volumenű 
közbeszerzések sajátos jellegére, amelyek 
nem befolyásolják a belső piaci versenyt, 
és így egyszerűsített és átlátható eljárást 
tesznek lehetővé, amely elősegíti a kis- és 
középvállalkozások innovációját és 
részvételét.

6. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy differenciált és arányosított 
megközelítést alkalmazzon, amely 
egyszerűsíti az olyan közszolgáltatások 
állami támogatására vonatkozó szabályok 
alkalmazását, melyeket egyesületek, 
alapítványok, nonprofit szervezetek vagy 
szociális vállalkozások nyújtanak, illetve 
regionális és helyi szinten szerveződnek és 
csak korlátozott hatást gyakorolnak a 
tagállamok közötti kapcsolatokra, és úgy 
véli, hogy e tekintetben helytelen volna 
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méret szerinti megkülönböztetést 
alkalmazni a területi közösségek között.

Or. fr

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

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a figyelmet az olyan regionális 
és helyi szintű, kis volumenű 
közbeszerzések sajátos jellegére, amelyek 
nem befolyásolják a belső piaci versenyt, 
és így egyszerűsített és átlátható eljárást 
tesznek lehetővé, amely elősegíti a kis- és 
középvállalkozások innovációját és 
részvételét.

6. felhívja a figyelmet az olyan regionális 
és helyi szintű általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások sajátos jellegére, amelyek 
nem befolyásolják a belső piaci versenyt,
és így egyszerűsített és átlátható eljárást 
tesznek lehetővé, amely elősegíti a kis- és 
középvállalkozások innovációját és 
részvételét;

Or. de

Módosítás 18
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli, hogy a Bizottságnak 
figyelembe kívánja venni a szolgáltatások 
költséghatékonyságát az általános 
gazdasági érdekű, nagy kereskedelmi 
szolgáltatásokhoz nyújtott állami 
támogatások jogszerűségének 
vizsgálatakor; Ez nemcsak a versenyt 
erősíti, hanem egyszersmind a közpénzek 
hatékonyabb felhasználását is 
előmozdítja;

Or. de
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Módosítás 19
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy az általános érdekű 
szociális szolgáltatásokat – kivált azokat, 
melyek csekély vagy semmilyen hatást 
nem gyakorolnak a tagállamok közötti 
kapcsolatokra – egy olyan különálló 
rendszerben kellene kezelni, melyre 
rugalmasabb szabályok és magasabb 
támogatási küszöbök alkalmazandók;

Or. fr

Módosítás 20
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. e tekintetben úgy véli, hogy az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
estében helyénvaló a minimumküszöbök 
megemelése, hogy e szolgáltatásokat egy 
egyszerűsített eljárás alapján kezeljék, 
jelentősen csökkentve ezzel a 
szolgáltatókra nehezedő súlyos 
adminisztratív terheket oly módon, hogy 
ez ne érintse hátrányosan a belső piacot;

Or. de
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Módosítás 21
Pascal Canfin

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. figyelmeztet arra, hogy az állami 
támogatásra vonatkozó szabályoknak 
szigorúan tiszteletben kell tartaniuk a 
szubszidiaritás elvét és garantálniuk kell a 
szabad választás lehetőségét a helyi és 
regionális hatóságok számára a 
közszolgáltatások szervezésének, 
finanszírozásának és az őket érintő 
előjogok érvényesítésének módját illetően;

Or. fr

Módosítás 22
Pascal Canfin

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felkéri a Bizottságot a megbízási 
szabályok egyértelműsítésére és 
egyszerűsítésére; kéri, hogy egy 
teljesítményszerződéssel kiírt 
projektfelhívás megbízásnak minősüljön;

Or. fr

Módosítás 23
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6c. ragaszkodik ahhoz, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások állami 
támogatására vonatkozó uniós szabályok 
reformjának elsőbbségi célja legyen az 
ilyen szolgáltatások magas színvonalának, 
elérhető árának és általános 
hozzáférhetőségének garantálása, aminek 
előfeltétele az ilyen szolgáltatásokkal 
megbízott vállalkozásoknak nyújtott 
támogatások megfelelő szintjének 
fenntartása;

Or. fr


