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Grozījums Nr. 1
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumi (VTNP) tika 
izveidoti, valstīm cenšoties kompensēt 
nepietiekamo preču un pakalpojumu 
piedāvājumu svarīgās nozarēs, garantējot 
tādus kvalitatīvus pamatpakalpojumus, kas 
citādi nebūtu pieejami; uzsver, ka līdz šim 
VTNP īstenošana ir radījusi daudzus 
tirgus traucējumus sabiedrisko preču un 
pakalpojumu nodrošināšanā;

1. atgādina, ka vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumi (VTNP) tika 
izveidoti, valstīm cenšoties kompensēt 
nepietiekamo preču un pakalpojumu 
piedāvājumu svarīgās nozarēs, garantējot 
tādus kvalitatīvus pamatpakalpojumus, kas 
citādi nebūtu pieejami;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumi (VTNP) tika 
izveidoti, valstīm cenšoties kompensēt 
nepietiekamo preču un pakalpojumu 
piedāvājumu svarīgās nozarēs, garantējot 
tādus kvalitatīvus pamatpakalpojumus, kas 
citādi nebūtu pieejami; uzsver, ka līdz šim 
VTNP īstenošana ir radījusi daudzus tirgus 
traucējumus sabiedrisko preču un 
pakalpojumu nodrošināšanā;

1. atgādina, ka vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumi (VTNP) tika 
izveidoti, valstīm cenšoties kompensēt 
nepietiekamo preču un pakalpojumu 
piedāvājumu svarīgās nozarēs, garantējot 
tādus kvalitatīvus pamatpakalpojumus, kas 
citādi nebūtu pieejami; konstatē, ka VTNP 
ir jāatbilst vienlīdzīgas attieksmes, 
vispārējas piekļuves, pieejamības, tostarp 
cenas ziņā, uzticamības un ilgtspējības, 
kvalitātes un efektivitātes, lietotāju tiesību 
nodrošināšanas, ekonomiskā un sociālā 
izdevīguma principiem; vērš uzmanību uz 
to, ka līdz šim VTNP īstenošana ir radījusi 
daudzus tirgus traucējumus sabiedrisko 
preču un pakalpojumu nodrošināšanā;
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uzskata, ka dalībvalstis un vietējās 
pašvaldības nedrīkst ierobežot to 
uzdevumus vispārējas nozīmes 
pakalpojumu sniegšanā, bet gan tie ir 
jāattīsta, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
piešķirta prioritāte to finansēšanai;

Or. lt

Grozījums Nr. 3
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumi (VTNP) tika 
izveidoti, valstīm cenšoties kompensēt 
nepietiekamo preču un pakalpojumu 
piedāvājumu svarīgās nozarēs, garantējot 
tādus kvalitatīvus pamatpakalpojumus, 
kas citādi nebūtu pieejami; uzsver, ka līdz 
šim VTNP īstenošana ir radījusi daudzus 
tirgus traucējumus sabiedrisko preču un 
pakalpojumu nodrošināšanā;

1. ar interesi atzīmē Komisijas 
paziņojumu par ES valsts atbalsta 
noteikumu reformu attiecībā uz vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem 
(VTNP); atgādina par VTNP vietu 
Savienības kopīgo vērtību sistēmā un par 
to, cik tie ir nozīmīgi Savienības sociālās 
un teritoriālās kohēzijas veicināšanā; šajā 
sakarībā uzsver, ka ir ļoti svarīgi
nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus; 
atgādina, ka saskaņā ar LESD 106. panta 
2. punktu VTNP piemēro Līguma 
noteikumus valsts atbalsta jomā, ja šo 
noteikumu piemērojums de iure vai de 
facto netraucē veikt tiem uzticētos 
uzdevumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina Eiropas Komisiju nākt klajā ar 2. uzsver, ka Lisabonas līguma 14. pantā 
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likumdošanas iniciatīvu, kas saskaņotu
Lisabonas līguma 14. pantā un šā Līguma 
26. protokolā atzīto VTNP īpašo raksturu 
ar 106. un 107. pantā paredzētajiem 
konkurences noteikumiem, cita starpā 
ņemot vērā spriedumu Altmark lietā;

un šā Līguma 26. protokolā ir atzīts VTNP
īpašais raksturs, un atzīst valsts, reģionālo 
un vietējo varas iestāžu īpašo lomu;

Or. de

Grozījums Nr. 5
Liem Hoang Ngoc

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina Eiropas Komisiju nākt klajā ar 
likumdošanas iniciatīvu, kas saskaņotu 
Lisabonas līguma 14. pantā un šā Līguma 
26. protokolā atzīto VTNP īpašo raksturu 
ar 106. un 107. pantā paredzētajiem 
konkurences noteikumiem, cita starpā 
ņemot vērā spriedumu Altmark lietā;

2. prasa Eiropas Komisijai pēc iespējas 
drīzāk ierosināt kvalitatīvu horizontālu 
tiesisko regulējumu, kas precizētu 
attiecības starp iekšējā tirgus 
noteikumiem un sabiedrisko pakalpojumu 
nodrošināšanu un garantētu 
subsidiaritātes principa piemērošanu 
sabiedrisko pakalpojumu definēšanā, 
organizācijā un finansēšanā; uzsver, ka 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 14. pantu ir radīts jauns 
juridiskais pamats šāda horizontāla 
tiesiskā regulējuma īstenošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina Eiropas Komisiju nākt klajā ar 
likumdošanas iniciatīvu, kas saskaņotu 
Lisabonas līguma 14. pantā un šā Līguma 

2. mudina Eiropas Komisiju saskaņā 
Lisabonas līguma 14. pantu un šā Līguma 
26. protokolu nākt klajā ar likumdošanas 
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26. protokolā atzīto VTNP īpašo raksturu 
ar 106. un 107. pantā paredzētajiem 
konkurences noteikumiem, cita starpā 
ņemot vērā spriedumu Altmark lietā;

iniciatīvu, lai noteiktu galvenokārt 
ekonomiskos un finansiālos principus un 
nosacījumus, kas ļautu sabiedriskajiem 
pakalpojumiem īstenot to īpašos 
uzdevumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a pauž viedokli, ka visās reformās ES 
valsts atbalsta noteikumos attiecībā uz 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem (VTNP) ir jāņem vērā 
dalībvalstu jaunā ekonomiskā un sociālā 
situācija un jāpielāgojas tai; uzskata, ka 
praktiskākas un pragmatiskākas pieejas 
ieviešana valsts atbalsta noteikumiem šajā 
nozarē varētu palīdzēt ierobežot 
dalībvalstīs no jauna radušos 
protekcionisma strāvojumus, kas tieši 
apdraud vienotā tirgus izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka VTNP īstenošanas kritērijos 
ir jāņem vērā tirgu efektivitāte, 
neaizmirstot par sociālo tiesību efektīvu 
aizstāvību un patērētāju tiesību 
aizsardzību;

3. uzskata, ka VTNP īstenošanas kritērijos 
ir jāņem vērā tirgu efektivitāte, piegādes 
nepārtrauktība un visiem vienlīdzīga 
piekļuve par pieņemamu cenu,
neaizmirstot par sociālo tiesību efektīvu 
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aizstāvību un patērētāju tiesību aizsardzību, 
demokrātisku kontroli un atbildību;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka VTNP īstenošanas kritērijos
ir jāņem vērā tirgu efektivitāte, 
neaizmirstot par sociālo tiesību efektīvu 
aizstāvību un patērētāju tiesību 
aizsardzību;

3. uzskata, ka VTNP īstenošanas
kritērijiem ir jāatbilst vienlīdzīgas 
attieksmes, vispārējas piekļuves un 
lietotāju tiesību principiem un tajos ir
jāņem vērā tirgu efektivitāte, neaizmirstot 
par sociālo tiesību efektīvu aizstāvību un 
patērētāju tiesību aizsardzību, un ka cita 
starpā ir svarīgi saglabāt augstu 
pakalpojumu kvalitāti, drošību un 
pieejamību;

Or. lt

Grozījums Nr. 10
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka VTNP īstenošanas kritērijos 
ir jāņem vērā tirgu efektivitāte, 
neaizmirstot par sociālo tiesību efektīvu 
aizstāvību un patērētāju tiesību
aizsardzību;

3. uzskata, ka VTNP īstenošanas kritērijos 
ir jāņem vērā sociālo tiesību efektīva 
aizstāvība un patērētāju tiesību
aizsardzība;

Or. fr
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Grozījums Nr. 11
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ir ļoti svarīgi mazināt 
juridisko nenoteiktību, kuras dēļ ir 
ierosinātas lietas Eiropas Savienības 
Tiesā un Eiropas Komisija uzsākusi 
pārkāpumu procedūras, precīzi un stingri 
definējot VTNP un nodalot tos no 
vispārējas nozīmes 
„netautsaimnieciskiem” pakalpojumiem;

4. uzskata, ka ir ļoti svarīgi mazināt 
juridisko nenoteiktību, precizējot 
tautsaimnieciskās un netautsaimnieciskās 
darbības, ietekmes uz tirdzniecību un
samērīgas peļņas jēdzienus, kā arī labāk 
informējot vietējās un reģionālās varas 
iestādes un tās apmācot labāk izprast 
noteikumus valsts atbalsta jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ir ļoti svarīgi mazināt 
juridisko nenoteiktību, kuras dēļ ir 
ierosinātas lietas Eiropas Savienības Tiesā 
un Eiropas Komisija uzsākusi pārkāpumu 
procedūras, precīzi un stingri definējot 
VTNP un nodalot tos no vispārējas 
nozīmes „netautsaimnieciskiem” 
pakalpojumiem;

4. uzskata, ka ir ļoti svarīgi mazināt 
juridisko nenoteiktību, kuras dēļ ir 
ierosinātas lietas Eiropas Savienības Tiesā 
un Eiropas Komisija uzsākusi pārkāpumu 
procedūras, precīzi un stingri definējot 
VTNP, lai sabiedrisko pakalpojumu 
pienākumi un uzdevumi tiktu precīzi 
minēti skaidros noteikumos, nevis katrā 
atsevišķā gadījumā pamatoti ar Eiropas 
Savienības tiesas judikatūru, un nodalot 
tos no vispārējas nozīmes
„netautsaimnieciskiem” pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ir ļoti svarīgi mazināt 
juridisko nenoteiktību, kuras dēļ ir
ierosinātas lietas Eiropas Savienības Tiesā 
un Eiropas Komisija uzsākusi pārkāpumu 
procedūras, precīzi un stingri definējot 
VTNP un nodalot tos no vispārējas 
nozīmes „netautsaimnieciskiem” 
pakalpojumiem;

4. atzinīgi vērtē Komisijas plānus precizēt 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumu netautsaimnieciskās un 
tautsaimnieciskās darbības definīciju, lai 
netiktu ierosinātas lietas Eiropas 
Savienības Tiesā un Eiropas Komisija
neuzsāktu pārkāpumu procedūras; ierosina 
neaprobežoties ar vienkāršu Tiesas 
judikatūras atreferējumu, bet labāk, 
pamatojoties uz attiecīgiem kritērijiem, 
nodrošināt palīdzību šo darbību 
diferencēšanā;

Or. de

Grozījums Nr. 14
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka atbrīvojums no 
paziņošanas pienākuma būtu jāpiemēro 
visiem sociālajiem pamatpakalpojumiem, 
īpaši attiecībā uz piekļuvi veselības 
aprūpei, bērnu aprūpei, profesionālajai 
izglītībai, darba tirgum, sociālajiem 
mājokļiem un mazāk aizsargātu personu 
sociālajai integrācijai;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka pašreizējiem Komisijas 
pienākumiem individuālu lēmumu 
pieņemšanā būtu jābalstās uz skaidriem un 
dalībvalstīm pieņemamiem kritērijiem un 
mērķiem, kas aprobežojas ar iekšējā tirgus 
jomu un samazina tiesvedības 
iespējamību;

5. uzskata, ka pašreizējiem Komisijas 
pienākumiem individuālu lēmumu 
pieņemšanā būtu jābalstās uz skaidriem 
kritērijiem un mērķiem; uzskata, ka valsts 
atbalsta piešķiršanā VTNP nevajadzētu 
pārāk koncentrēties uz efektivitātes 
kritēriju un ka jebkurā gadījumā šis 
kritērijs nevar aizstāt rādītājus, kas labāk 
atspoguļo sabiedrisko pakalpojumu 
sniegto labumu sabiedrības labklājībai; 
atgādina par valsts, reģionālo un vietējo 
varas iestāžu nozīmīgo lomu un plašo 
rīcības brīvību attiecībā uz vispārējas 
nozīmes pakalpojumu piegādi, 
organizāciju un nodrošināšanu, 
pamatojoties uz tādiem galvenokārt 
ekonomikas un finanšu principiem un 
nosacījumiem, kas ļauj tiem darboties un 
īstenot to uzdevumus, lai pēc iespējas 
plašāk nodrošinātu iedzīvotāju un 
lietotāju vajadzības, ņemot vērā vispārējas 
nozīmes pakalpojumu daudzveidību un 
vajadzībām, kas var būt citādas atšķirīgās 
ģeogrāfiskajās, sociālajās un kultūras 
situācijās; šajā nolūkā atgādina par 
subsidiaritātes principu;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. vērš uzmanību uz īpatnībām, kas piemīt 
mazapjoma publiskajam iepirkumam 
reģionālajā un vietējā līmenī, kurš 
neietekmē iekšējā tirgus konkurenci un
tādējādi ļauj piemērot vienkāršotu un 
pārredzamu kārtību, veicinot inovāciju un 

6. atzinīgi vērtē Komisijas plānu pieņemt 
diferencētu un proporcionālu pieeju, kas
ļautu vienkāršot valsts atbalsta noteikumu 
piemērošanu sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, kurus sniedz asociācijas, 
fondi, bezpeļņas organizācijas vai sociālie 
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mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
līdzdalību.

uzņēmumi vai kurus organizē reģionālā 
vai vietējā līmenī, īpaši neietekmējot 
tirdzniecību starp dalībvalstīm, un
uzskata, ka šajā nolūkā nevajadzētu 
ieviest diskrimināciju pēc teritoriālo 
kopienu lieluma;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. vērš uzmanību uz īpatnībām, kas piemīt
mazapjoma publiskajam iepirkumam
reģionālajā un vietējā līmenī, kurš 
neietekmē iekšējā tirgus konkurenci un 
tādējādi ļauj piemērot vienkāršotu un 
pārredzamu kārtību, veicinot inovāciju un 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
līdzdalību.

6. vērš uzmanību uz īpatnībām, kas piemīt
VNTP reģionālajā un vietējā līmenī, kurš
neietekmē iekšējā tirgus konkurenci un 
tādējādi ļauj piemērot vienkāršotu un 
pārredzamu kārtību, veicinot inovāciju un 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
līdzdalību.

Or. de

Grozījums Nr. 18
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a pauž gandarījumu par Komisijas 
plānu tāda valsts atbalsta tiesiskuma 
izvērtēšanā, kas piešķirts vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes plašiem 
komerciāliem pakalpojumiem, ņemt vērā 
šo pakalpojumu sniedzēju izmaksu 
lietderību;  tas uzlabo ne tikai konkurenci, 
bet arī sabiedrisko līdzekļu izmantošanas 
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efektivitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Liem Hoang Ngoc

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka vispārējas nozīmes 
tautsaimnieciskajiem pakalpojumiem 
(VNTP), jo īpaši tiem, kas neietekmē vai 
maz ietekmē tirdzniecību starp 
dalībvalstīm, būtu jāpiemēro īpaša kārtība 
ar elastīgākiem noteikumiem un 
augstākām kompensācijas robežvērtībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a šajā sakarībā uzskata, ka VTNP 
minimuma robežvērtību paaugstināšana 
ir lietderīga, lai šiem pakalpojumiem 
piemērotu vienkāršotu procedūru, šādā 
veidā pietiekami samazinot pakalpojumu 
sniedzēju ievērojamo administratīvo slogu 
un neradot kaitējumu iekšējam tirgum;

Or. de
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Grozījums Nr. 21
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina, ka valsts atbalsta 
noteikumos būtu stingri jāievēro 
subsidiaritātes princips un jāgarantē 
vietējo un reģionālo iestāžu izvēles brīvība 
attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu 
organizācijas, finansēšanas un mērķu 
īstenošanas metodēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju precizēt un vienkāršot 
pilnvarojumam piemērojamos 
noteikumus; prasa, lai par pilnvarojuma 
aktu tiktu atzīts aicinājums iesniegt 
projektus, kam pievienots mērķu līgums;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Liem Hoang Ngoc

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka visās reformās ES valsts 
atbalsta noteikumos attiecībā uz VTNP ir 
jāizvirza prioritāte nodrošināt, ka VTNP 
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ir kvalitatīvi, finansiāli pieņemami un 
visiem pieejami, un līdz ar to jāgarantē 
pietiekamas kompensācijas uzņēmumiem, 
kuriem uzticēts sniegt šos VTNP;

Or. fr


