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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugos (VESP) buvo sukurtos 
kaip valstybės atsakas į tai, kad nebuvo 
prekių ir paslaugų pasiūlos esminėse 
srityse, kuriose valstybės turi užtikrinti, 
kad būtų teikiamos kokybiškos esminės 
paslaugos, kurios kitaip nebūtų teikiamos;
tolesnę VESP plėtrą galima paaiškinti 
tuo, kad rinka daug kartų nesugebėjo 
pateikti viešųjų gėrybių ir suteikti viešųjų 
paslaugų;

1. primena, kad visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugos (VESP) buvo sukurtos 
kaip valstybės atsakas į tai, kad nebuvo 
prekių ir paslaugų pasiūlos esminėse 
srityse, kuriose valstybės turi užtikrinti, 
kad būtų teikiamos kokybiškos esminės 
paslaugos, kurios kitaip nebūtų teikiamos;

Or. en

Pakeitimas 2
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugos (VESP) buvo sukurtos 
kaip valstybės atsakas į tai, kad nebuvo 
prekių ir paslaugų pasiūlos esminėse 
srityse, kuriose valstybės turi užtikrinti, 
kad būtų teikiamos kokybiškos esminės 
paslaugos, kurios kitaip nebūtų teikiamos;
tolesnę VESP plėtrą galima paaiškinti tuo, 
kad rinka daug kartų nesugebėjo pateikti 
viešųjų gėrybių ir suteikti viešųjų paslaugų;

1. primena, kad visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugos (VESP) buvo sukurtos 
kaip valstybės atsakas į tai, kad nebuvo 
prekių ir paslaugų pasiūlos esminėse 
srityse, kuriose valstybės turi užtikrinti, 
kad būtų teikiamos kokybiškos esminės 
paslaugos, kurios kitaip nebūtų teikiamos;
pažymi, kad VESP turi atitikti lygybės, 
universalumo, įperkamumo, 
prieinamumo, patikimumo, tęstinumo, 
kokybės, veiksmingumo, naudotojų teisių 
užtikrinimo, ekonominio ir socialinio 
našumo principus; atkreipia dėmesį į tai, 
kad tolesnę VESP plėtrą galima paaiškinti 
tuo, kad rinka daug kartų nesugebėjo 
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pateikti viešųjų gėrybių ir suteikti viešųjų 
paslaugų; mano, kad valstybės narės ir 
vietos valdžios institucijos turi ne riboti 
visuotinių svarbos paslaugų teikimą, o 
plėtoti ir teikti pirmenybę jų finansavimui;

Or. lt

Pakeitimas 3
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugos (VESP) buvo sukurtos 
kaip valstybės atsakas į tai, kad nebuvo 
prekių ir paslaugų pasiūlos esminėse 
srityse, kuriose valstybės turi užtikrinti, 
kad būtų teikiamos kokybiškos esminės 
paslaugos, kurios kitaip nebūtų teikiamos; 
tolesnę VESP plėtrą galima paaiškinti 
tuo, kad rinka daug kartų nesugebėjo 
pateikti viešųjų gėrybių ir suteikti viešųjų 
paslaugų;

1. palankiai vertina Komisijos 
komunikatą dėl valstybės pagalbos 
taisyklių, taikomų visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugoms (VESP); primena, 
kokia vieta VESP tenka Sąjungos 
bendrųjų vertybių srityje ir primena, kokį 
vaidmenį jos atlieka skatinant Sąjungos 
socialinę ir teritorinę sanglaudą; 
pabrėžia, kad šiuo požiūriu yra labai 
svarbu užtikrinti paslaugų kokybę; 
primena, kad pagal SESV 106 straipsnio 2 
dalį sutarties dėl valstybės pagalbos 
taisyklių nuostatos VESP taikomos tik 
tada, jei jų taikymas nei teisiškai, nei 
faktiškai netrukdo atlikti joms patikėtų 
specialių uždavinių;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Europos Komisiją pateikti 
teisėkūros iniciatyvą, pagal kurią būtų 

2. pabrėžia, kad pagal Lisabonos sutarties 
14 straipsnį ir prie jos pridedamą 
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suderintas specifinis VESP pobūdis,
pripažįstamas Lisabonos sutarties 
14 straipsnyje ir prie jos pridedame 
Protokole Nr. 26, ir konkurencijos 
taisyklės, numatytos 106 ir 
107 straipsniuose, be kita ko, turėtų būti 
atsižvelgiama į Altmark sprendimo 
sąlygas;

Protokolą Nr. 26 specifinis VESP pobūdis
yra pripažįstamas ir sutinka su tuo, kad 
ypatingas vaidmuo tenka nacionalinėms, 
regiono ir vietos valdžios institucijoms;

Or. de

Pakeitimas 5
Liem Hoang Ngoc

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Europos Komisiją pateikti 
teisėkūros iniciatyvą, pagal kurią būtų 
suderintas specifinis VESP pobūdis, 
pripažįstamas Lisabonos sutarties 
14 straipsnyje ir prie jos pridedame 
Protokole Nr. 26, ir konkurencijos 
taisyklės, numatytos 106 ir 
107 straipsniuose, be kita ko, turėtų būti 
atsižvelgiama į Altmark sprendimo 
sąlygas;

2. prašo Europos Komisijos kaip galima 
greičiau pasiūlyti kokybišką horizontalią 
teisės aktų sistemą, kuria siekiama 
išaiškinti vidaus rinkos taisyklių ir 
visuotinės svarbos paslaugų teikimo ryšį ir 
užtikrinti, kad bus taikomas subsidiarumo 
principas, susijęs su visuotinės svarbos 
paslaugų apibrėžtimi, organizavimu ir 
finansavimu; pabrėžia, kad Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 14 straipsniu 
sukuriamas naujas teisinis pagrindas 
tokios horizontalios teisės aktų sistemos 
įgyvendinimui;

Or. fr

Pakeitimas 6
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Europos Komisiją pateikti 2. ragina Europos Komisiją pateikti 
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teisėkūros iniciatyvą, pagal kurią būtų 
suderintas specifinis VESP pobūdis, 
pripažįstamas Lisabonos sutarties
14 straipsnyje ir prie jos pridedame 
Protokole Nr. 26, ir konkurencijos 
taisyklės, numatytos 106 ir 
107 straipsniuose, be kita ko, turėtų būti 
atsižvelgiama į Altmark sprendimo 
sąlygas;

teisėkūros iniciatyvą, atsižvelgiant į
Lisabonos sutarties 14 straipsnį ir prie jos
pridedamą Protokolą Nr. 26, siekiant 
įdiegti principus ir sąlygas, ypač 
ekonomines ir finansines, tam kad 
teikiant viešąsias paslaugas būtų 
įgyvendinti su jomis susiję specialūs 
uždaviniai;

Or. fr

Pakeitimas 7
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad ES valstybės pagalbos 
taisyklių, susijusių su visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugomis, 
pertvarka turi atspindėti naujas valstybių 
narių ekonomines ir socialines realijas bei 
turi būti su jomis suderinta; mano, kad 
pradėjus taikyti praktiškesnį ir 
pragmatiškesnį požiūrį, kuriuo siekiama 
sektoriuje nustatyti su valstybės pagalba 
susijusias taisykles, būtų galima užkirsti 
kelią valstybių narių lygmeniu vėl 
atsirandančiam protekcionistiniam 
požiūriui, dėl kurio kyla tiesioginė grėsmė 
bendrosios rinkos sukūrimui;

Or. en

Pakeitimas 8
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad nustatant VESP teikimo 
sąlygas reikia atsižvelgti į rinkų
efektyvumą ir nepamiršti veiksmingos 
socialinių teisių ir vartotojų apsaugos;

3. mano, kad nustatant VESP teikimo 
sąlygas reikia atsižvelgti į rinkų 
efektyvumą, tiekimo tęstinumą ir visiems 
vienodas naudojimosi galimybes už 
prieinamą kainą, ir nepamiršti 
veiksmingos socialinių teisių ir vartotojų 
apsaugos, demokratiškos kontrolės ir 
atsakomybės;

Or. en

Pakeitimas 9
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad nustatant VESP teikimo 
sąlygas reikia atsižvelgti į rinkų 
efektyvumą ir nepamiršti veiksmingos 
socialinių teisių ir vartotojų apsaugos;

3. mano, kad nustatant VESP teikimo 
sąlygas reikia vadovautis vienodo elgesio 
ir visuotinio prieinamumo bei vartotojų 
teisių gynimo principais ir atsižvelgti į 
rinkų efektyvumą taip pat nepamiršti 
veiksmingos socialinių teisių ir vartotojų 
apsaugos, be to, labai svarbu išlaikyti 
aukštą paslaugų kokybės, saugumo ir 
prieinamumo lygį.

Or. lt

Pakeitimas 10
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad nustatant VESP teikimo 
sąlygas reikia atsižvelgti į rinkų 

3. mano, kad nustatant VESP teikimo 
sąlygas reikia atsižvelgti į veiksmingą 
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efektyvumą ir nepamiršti veiksmingos 
socialinių teisių ir vartotojų apsaugos;

socialinių teisių ir vartotojų apsaugą;

Or. fr

Pakeitimas 11
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad būtina kovoti su teisiniu 
netikrumu, dėl kurio buvo kreipiamasi į 
ES Teisingumo Teismą ir Europos 
Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras, nustatant aiškią ir tikslią 
VESP apibrėžtį ir atskiriant jas nuo 
neekonominio pobūdžio visuotinės 
svarbos paslaugų (VSP);

4. mano, kad būtina kovoti su teisiniu 
netikrumu, išaiškinant ekonominės ir 
neekonominės veiklos, poveikio prekybai 
ir pagrįsto pelno sąvokas, taip pat labiau 
informuojant vietos ir regiono valdžios 
institucijas, vykdant daugiau mokymų, 
kuriais siekiama pagerinti valstybės 
pagalbos taisyklių suvokimą;

Or. fr

Pakeitimas 12
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad būtina kovoti su teisiniu 
netikrumu, dėl kurio buvo kreipiamasi į ES 
Teisingumo Teismą ir Europos Komisija 
pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras, 
nustatant aiškią ir tikslią VESP apibrėžtį ir 
atskiriant jas nuo neekonominio pobūdžio 
visuotinės svarbos paslaugų (VSP);

4. mano, kad būtina kovoti su teisiniu 
netikrumu, dėl kurio buvo kreipiamasi į ES 
Teisingumo Teismą ir Europos Komisija 
pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras, 
nustatant aiškią ir tikslią VESP apibrėžtį, 
kad atsakomybė ir viešųjų paslaugų tikslai 
būtų teisingai apibrėžti, taikant aiškias 
taisykles, o ne remiantis ad hoc Europos 
Teisingumo Teismo praktika, ir atskiriant 
jas nuo neekonominio pobūdžio visuotinės 
svarbos paslaugų (VSP);
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Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad būtina kovoti su teisiniu 
netikrumu, dėl kurio buvo kreipiamasi į 
ES Teisingumo Teismą ir Europos 
Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras, nustatant aiškią ir tikslią 
VESP apibrėžtį ir atskiriant jas nuo 
neekonominio pobūdžio visuotinės 
svarbos paslaugų (VSP);

4. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
pateikti aiškų visuotinės svarbos paslaugų 
ekonominės ir neekonominės veiklos 
apibrėžtį siekiant išvengti kreipimosi į ES 
Teisingumo Teismą ir Europos Komisijos 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrų 
pradėjimo; siūlo neapsiriboti Teisingumo 
Teismo praktikos atkartojimu, bet labiau 
remtis atitinkamais kriterijais, kad būtų 
numatyta pagalba siekiant diferencijuoti 
šią veiklą;

Or. de

Pakeitimas 14
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad visoms socialinėms 
paslaugoms, patenkinančioms 
pagrindinius poreikius, būtent susijusius 
su galimybėmis naudotis sveikatos 
priežiūra, parama vaikams, profesiniu 
mokymu, darbo rinka, socialiniu būstu ir 
pažeidžiamų asmenų socialine įtrauktimi, 
pranešimo teikimas neturi būti taikomas;

Or. fr
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Pakeitimas 15
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad dabartiniai Komisijos 
įgaliojimai spręsti kiekvienu konkrečiu 
atveju turėtų būti grindžiami aiškiais ir
objektyviais kriterijais, kuriuos turėtų 
pripažinti valstybės narės, kurie turėtų 
apsiriboti vidaus rinka ir apriboti su 
bylinėjimusi susijusią veiksmų laisvę;

5. mano, kad dabartiniai Komisijos 
įgaliojimai spręsti kiekvienu konkrečiu 
atveju turėtų būti grindžiami aiškiais ir 
objektyviais kriterijais, mano, kad 
nevertėtų skirti pernelyg daug dėmesio 
veiksmingumo kriterijui, leidžiant 
valstybės pagalbos lėšas naudoti VESP, ir 
kad bet kokiu atveju šis kriterijus negalėtų 
pakeisti rodiklių, kurie geriau atspindi 
viešųjų paslaugų prisidėjimą prie 
bendruomenės gerovės; primena, kad 
nacionalinėms, regiono ir vietos valdžios 
institucijoms tenka pagrindinis vaidmuo 
ir joms priklauso plataus masto 
įgaliojimai veikti savo nuožiūra siekiant 
teikti, vykdyti ir organizuoti visuotinės 
svarbos paslaugas remiantis būtent 
ekonominiais bei finansiniais principais ir 
sąlygomis, leidžiančiomis joms veikti ir 
atlikti užduotis, tokiu būdu siekiant kiek 
įmanoma labiau patenkinti piliečių ir 
vartotojų poreikius, atsižvelgiant į 
visuotinės svarbos paslaugų (VSP) 
skirtingumą ir nevienodus poreikius, 
kurie gali atsirasti dėl skirtingos 
geografinės, socialinės ir kultūrinės 
padėties; tokiu atveju primena 
subsidiarumo principą;

Or. fr

Pakeitimas 16
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į mažo masto 
regioninio ar vietos lygmens viešųjų 
pirkimų, kurie nedaro įtakos 
konkurencijai vidaus rinkoje, ypatumus ir 
dėl to atsirandančias galimybes taikyti 
supaprastintą ir skaidrią procedūrą, pagal 
kurią skatinamos inovacijos ir mažųjų bei 
vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimas.

6. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
patvirtinti diferencijuotą ir proporcingą 
požiūrį, kurį įgyvendinant būtų galima 
supaprastinti taisyklių taikymą visuotinės 
svarbos paslaugoms, kurias teikia 
asociacijos, fondai, pelno nesiekiančios 
organizacijos ar socialinės įmonės, ir 
paslaugoms, organizuojamoms regiono ir 
vietos lygmeniu, darančioms nedidelį 
poveikį valstybių narių mainams, ir mano, 
kad šiuo atžvilgiu neturėtų būti vykdoma 
diskriminacija dėl regiono ir vietos 
valdžios institucijų dydžio.

Or. fr

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

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į mažo masto
regioninio ar vietos lygmens viešųjų 
pirkimų, kurie nedaro įtakos konkurencijai 
vidaus rinkoje, ypatumus ir dėl to 
atsirandančias galimybes taikyti 
supaprastintą ir skaidrią procedūrą, pagal 
kurią skatinamos inovacijos ir mažųjų bei 
vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimas.

6. atkreipia dėmesį į VESP regioninio ar 
vietos lygmens, kurios nedaro įtakos 
konkurencijai vidaus rinkoje, ypatumus ir 
dėl to atsirandančias galimybes taikyti 
supaprastintą ir skaidrią procedūrą, pagal 
kurią skatinamos inovacijos ir mažųjų bei 
vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimas;

Or. de

Pakeitimas 18
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. palankiai vertina Komisijos ketinimą, 
vertinant valstybės pagalbos didžiausioms 
visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugoms teisėtumą, atsižvelgti į 
paslaugų teikėjų išlaidų efektyvumą.  
mano, kad dėl to ne tik sustiprėja 
konkurencija, bet tuo pat metu 
veiksmingiau panaudojami valstybiniai 
fondai.

Or. de

Pakeitimas 19
Liem Hoang Ngoc

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad visuotinės svarbos 
socialinėms paslaugoms (VSSP), ypač 
toms, kurios nedaro arba daro labai mažą 
poveikį valstybių narių mainams, turėtų 
būti taikoma konkreti sistema, kuriai 
būdingos lankstesnės taisyklės ir 
aukštesnės kompensacijų ribos;

Or. fr

Pakeitimas 20
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. šiuo atžvilgiu mano, kad VESP 
minimalių ribų padidinimas yra tinkamas 
būdas norint taikyti šioms paslaugoms 
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supaprastintą procedūrą, tokiu būdu 
žymiai sumažinant labai didelę 
administracinę naštą, tenkančią paslaugų 
teikėjams, nepadarant neigiamo poveikio 
vidaus rinkai.

Or. de

Pakeitimas 21
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad taikant taisykles,
susijusias su valstybės pagalba, griežtai 
nebūtų pažeidžiamas subsidiarumo 
principas ir būtų užtikrinta vietos bei 
regiono valdžios institucijų pasirinkimo 
laisvė, susijusi su organizacijos metodais, 
finansavimu ir viešųjų paslaugų 
prerogatyvų įvykdymu.

Or. fr

Pakeitimas 22
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. kviečia Komisiją išaiškinti ir
supaprastinti paskyrimų taisykles; prašo, 
kad į kvietimą teikti paraiškas, kartu su 
sutartimi dėl bendrų tikslų, būtų žiūrima 
kaip į paskyrimo aktą.

Or. fr
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Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. akcentuoja, kad vykdant kiekvieną ES 
taisyklių reformą, susijusią su valstybės 
pagalba, taikoma VESP, pirmiausia turi 
būti užtikrinama, kad VESP būtų aukštos 
kokybės, finansiškai visiems prieinamos ir 
pasiekiamos, tokiu būdu užtikrinant, kad 
bus išlaikytas atitinkamas kompensacijos 
lygis visoms įmonėms, atsakingoms už šių 
VESP teikimą.

Or. fr


