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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym miały 
stanowić odpowiedź ze strony państwa na 
brak oferty dóbr i usług w kluczowych 
obszarach, i w związku z tym państwa 
gwarantują wysokiej jakości usługi, które 
w przeciwnym razie nie byłyby 
zapewniane; późniejszy rozwój usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym motywowany był 
niewystarczającą obecnością na rynku 
tego rodzaju dóbr i usług publicznych;

1. przypomina, że usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym miały 
stanowić odpowiedź ze strony państwa na 
brak oferty dóbr i usług w kluczowych 
obszarach, i w związku z tym państwa 
gwarantują wysokiej jakości usługi, które 
w przeciwnym razie nie byłyby 
zapewniane;

Or. en

Poprawka 2
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym miały 
stanowić odpowiedź ze strony państwa na 
brak oferty dóbr i usług w kluczowych 
obszarach, i w związku z tym państwa 
gwarantują wysokiej jakości usługi, które 
w przeciwnym razie nie byłyby 
zapewniane; późniejszy rozwój usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym motywowany był 
niewystarczającą obecnością na rynku tego 
rodzaju dóbr i usług publicznych;

1. przypomina, że usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym miały 
stanowić odpowiedź ze strony państwa na 
brak oferty dóbr i usług w kluczowych 
obszarach, i w związku z tym państwa 
gwarantują wysokiej jakości usługi, które 
w przeciwnym razie nie byłyby 
zapewniane; zauważa, że usługi 
świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym muszą być zgodne z 
zasadami równości, powszechności, 
przystępności cenowej, dostępności, 
niezawodności, ciągłości, jakości oraz 
skuteczności, a także powinny 
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gwarantować prawa użytkowników oraz 
być ekonomicznie i społecznie opłacalne; 
zwraca uwagę na fakt, że późniejszy 
rozwój usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym motywowany był 
niewystarczającą obecnością na rynku tego 
rodzaju dóbr i usług publicznych; uważa, 
że państwa członkowskie i władze lokalne 
nie powinny ograniczać swoich zadań 
związanych z interesem ogólnym, ale je 
rozwijać, priorytetowo traktując ich 
finansowanie;

Or. lt

Poprawka 3
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym miały 
stanowić odpowiedź ze strony państwa na 
brak oferty dóbr i usług w kluczowych 
obszarach, i w związku z tym państwa 
gwarantują wysokiej jakości usługi, które
w przeciwnym razie nie byłyby 
zapewniane; późniejszy rozwój usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym motywowany był 
niewystarczającą obecnością na rynku 
tego rodzaju dóbr i usług publicznych;

1. z zainteresowaniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie reformy 
zasad dotyczących pomocy państwa 
mających zastosowanie do usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym; przypomina o miejscu,
jakie zajmują usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym wśród 
wspólnych wartości Unii, i o roli, jaką 
odgrywają w promowaniu spójności 
społecznej i terytorialnej Unii; podkreśla 
w związku z tym, że kwestią zasadniczą 
jest zagwarantowanie usług wysokiej 
jakości; przypomina, że zgodnie z art. 106 
ust. 2 TFUE usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym
podlegają przepisom Traktatu dotyczącym 
pomocy państwa jedynie w granicach, w 
jakich ich stosowanie nie stanowi prawnej 
lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu 
poszczególnych zadań;

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zachęca Komisję Europejską do 
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą, 
która pogodzi szczególny charakter usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym określony w art. 14 Traktatu 
z Lizbony i w protokole nr 26 załączonym 
do traktatu z zasadami konkurencji 
zawartymi w art. 106 i 107, 
uwzględniającą, między innymi, 
postanowienia wyroku w sprawie 
Altmark;

2. podkreśla, że w art. 14 Traktatu z 
Lizbony i w protokole nr 26 załączonym 
do traktatu uznano szczególny charakter 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, oraz dostrzega istotną rolę 
organów krajowych oraz regionalnych i 
lokalnych władz samorządowych;

Or. de

Poprawka 5
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zachęca Komisję Europejską do
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą, 
która pogodzi szczególny charakter usług
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym określony w art. 14 Traktatu
z Lizbony i w protokole nr 26 załączonym 
do traktatu z zasadami konkurencji 
zawartymi w art. 106 i 107, 
uwzględniającą, między innymi, 
postanowienia wyroku w sprawie 
Altmark;

2. wzywa Komisję Europejską do jak 
najszybszego zaproponowania 
horyzontalnych ram prawnych wysokiej 
jakości mających na celu sprecyzowanie 
stosunku między zasadami rynku 
wewnętrznego i świadczeniem usług
publicznych, a także zagwarantowanie 
stosowania zasady pomocniczości w 
dziedzinie określania, organizowania i 
finansowania usług publicznych; 
podkreśla, że art. 14 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stworzył nową podstawę prawną dla 
wprowadzenia tego rodzaju 
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horyzontalnych ram prawnych;

Or. fr

Poprawka 6
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zachęca Komisję Europejską do 
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą, 
która pogodzi szczególny charakter usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym określony w art. 14 Traktatu 
z Lizbony i w protokole nr 26 załączonym 
do traktatu z zasadami konkurencji 
zawartymi w art. 106 i 107, 
uwzględniającą, między innymi, 
postanowienia wyroku w sprawie 
Altmark;

2. zachęca Komisję Europejską do 
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą
zgodnie z art. 14 Traktatu z Lizbony i
protokołem nr 26 załączonym do traktatu, 
tak aby ustalić zasady i warunki, 
zwłaszcza ekonomiczne i finansowe, 
umożliwiające służbom publicznym 
wykonywanie swoich szczególnych zadań;

Or. fr

Poprawka 7
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. jest zdania, że wszelka reforma zasad 
UE dotyczących pomocy państwa w 
odniesieniu do usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym powinna 
odzwierciedlać nową sytuację gospodarczą 
i społeczną państw członkowskich oraz 
powinna być do niej dostosowana; uważa, 
że wprowadzenie bardziej praktycznego i 
pragmatycznego podejścia do zasad 
dotyczących pomocy państwa w tym 
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sektorze mogłoby pomóc powstrzymać 
powrót do postaw protekcjonistycznych w 
państwach członkowskich, które to 
postawy stanowią bezpośrednie zagrożenie 
dla procesu tworzenia jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 8
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kryteria wykonywania usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym powinny brać pod uwagę 
wydajność rynków, nie zapominając o 
skutecznej ochronie praw socjalnych i 
konsumentów;

3. uważa, że kryteria wykonywania usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym powinny brać pod uwagę 
wydajność rynków, ciągłość dostaw i 
sprawiedliwy powszechny dostęp do tych 
usług po przystępnych cenach, nie 
zapominając o skutecznej ochronie praw 
socjalnych i konsumentów, kontroli 
demokratycznej i odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 9
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kryteria wykonywania usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym powinny brać pod uwagę 
wydajność rynków, nie zapominając o 
skutecznej ochronie praw socjalnych i 
konsumentów;

3. uważa, że kryteria wykonywania usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym powinny być zgodne z 
zasadami równego traktowania, 
powszechnego dostępu i prawa 
użytkowników oraz brać pod uwagę 
wydajność rynków, nie zapominając o 
skutecznej ochronie praw socjalnych i 
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konsumentów oraz o fakcie, że bardzo 
istotne jest też utrzymanie na wysokim 
poziomie jakości, bezpieczeństwa i 
dostępności usług;

Or. lt

Poprawka 10
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że kryteria wykonywania usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym powinny brać pod uwagę
wydajność rynków, nie zapominając o 
skutecznej ochronie praw socjalnych i 
konsumentów;

3. uważa, że kryteria wykonywania usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym powinny brać pod uwagę
skuteczną ochronę praw socjalnych i 
konsumentów;

Or. fr

Poprawka 11
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa za kwestię kluczową zwalczanie 
niejasności prawnej, która powodowała 
skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE 
i wszczynanie procedury o uchybienie 
zobowiązaniom przez Komisję 
Europejską, w sposób jasny i dokładny 
definiując usługi świadczone w ogólnym 
interesie gospodarczym w odróżnieniu od 
usług niekomercyjnych świadczonych w 
interesie ogólnym;

4. uważa za kwestię kluczową zwalczanie 
niejasności prawnej przez wyjaśnianie 
koncepcji działalności gospodarczej i 
pozagospodarczej, oddziaływania na 
handel i rozsądnego zysku, a także przez 
dokładniejsze informowanie władz 
lokalnych i regionalnych oraz szkolenie w 
większym zakresie w kierunku lepszego 
zrozumienia zasad odnoszących się do 
pomocy państwa;

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa za kwestię kluczową zwalczanie 
niejasności prawnej, która powodowała 
skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE i 
wszczynanie procedury o uchybienie 
zobowiązaniom przez Komisję Europejską, 
w sposób jasny i dokładny definiując 
usługi świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym w odróżnieniu od usług 
niekomercyjnych świadczonych w interesie 
ogólnym;

4. uważa za kwestię kluczową zwalczanie 
niejasności prawnej, która powodowała 
skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE i 
wszczynanie procedury o uchybienie 
zobowiązaniom przez Komisję Europejską, 
w sposób jasny i dokładny definiując 
usługi świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym, np. poprzez odpowiednie 
określenie misji usług pożytku 
publicznego i obowiązków związanych z 
ich świadczeniem w oparciu o jasne 
zasady, a nie ad hoc na podstawie 
orzeczeń ETS, oraz odróżniając je od 
usług niekomercyjnych świadczonych w 
interesie ogólnym;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa za kwestię kluczową zwalczanie 
niejasności prawnej, która powodowała 
skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE i
wszczynanie procedury o uchybienie 
zobowiązaniom przez Komisję 
Europejską, w sposób jasny i dokładny 
definiując usługi świadczone w ogólnym 
interesie gospodarczym w odróżnieniu od 
usług niekomercyjnych świadczonych w 
interesie ogólnym;

4. pozytywnie odnosi się do zamiaru 
przedstawienia przez Komisję dalszych 
wyjaśnień na temat odgraniczenia 
działalności gospodarczej i działalności 
niemającej charakteru gospodarczego od 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
w celu zapobiegania wnoszeniu skarg do
Trybunału Sprawiedliwości UE i
wszczynaniu przez Komisję Europejską
procedury o uchybienie zobowiązaniom; 
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proponuje, aby nie ograniczać się przy 
tym jedynie do przywoływania orzeczeń 
Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, lecz zaleca ustanowić w
oparciu o miarodajne kryteria środki 
ułatwiające rozróżnianie tych rodzajów 
działalności;

Or. de

Poprawka 14
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że należy zwolnić z obowiązku 
powiadamiania wszystkie służby socjalne 
zaspokajające podstawowe potrzeby, 
między innymi w odniesieniu do dostępu 
do opieki zdrowotnej, opieki nad dziećmi, 
szkoleń zawodowych, rynku pracy, 
mieszkań socjalnych i włączenia 
społecznego osób w szczególnie trudnej 
sytuacji;

Or. fr

Poprawka 15
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że aktualne obowiązki Komisji, 
w drodze indywidualnej decyzji, powinny 
być wspierane jasnymi i obiektywnymi 
kryteriami możliwymi do zaakceptowania 
przez państwa członkowskie, 
ograniczonymi do rynku wewnętrznego i 

5. uważa, że aktualne obowiązki Komisji, 
w drodze indywidualnej decyzji, powinny 
być wspierane jasnymi i obiektywnymi 
kryteriami; uważa, że poświęcanie zbyt 
wielkiej uwagi kryterium skuteczności w 
celu zezwalania na pomoc państwa dla 
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redukującymi możliwości występowania z 
pozwami;

usług w ogólnym interesie gospodarczym 
byłoby niepożądane i że w żadnym razie 
kryterium to nie może zastąpić 
wskaźników, które lepiej nadają się do 
określania znaczenia usług publicznych
dla dobrobytu społeczności; przypomina o 
zasadniczej roli i szerokiej swobodzie 
organów krajowych, regionalnych i 
lokalnych w zakresie dostarczania, 
egzekwowania i organizowania usług 
świadczonych w interesie ogólnym w 
oparciu o zasady i warunki, między 
innymi ekonomiczne i finansowe, które 
pozwalają im na funkcjonowanie i 
wypełnianie swoich zadań, w celu 
zaspokojenia w największym możliwym 
stopniu potrzeb obywateli i użytkowników, 
biorąc pod uwagę różnorodność usług 
świadczonych w interesie ogólnym i 
różnice, jakie mogą występować w 
dziedzinie potrzeb z uwagi na różne 
sytuacje geograficzne, społeczne i 
kulturalne; przypomina w związku z tym o 
zasadzie pomocniczości;

Or. fr

Poprawka 16
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na specyfikę zamówień
publicznych na małą skalę na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, które nie 
wpływają na konkurencję na rynku 
wewnętrznym i w przypadku których 
uzasadniona jest uproszczona i przejrzysta 
procedura ułatwiająca wprowadzanie 
innowacji oraz udział małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP).

6. z zadowoleniem przyjmuje zamierzone 
przez Komisję przyjęcie zróżnicowanego i 
proporcjonalnego podejścia 
umożliwiającego uproszczenie stosowania 
zasad dotyczących pomocy państwa do 
usług publicznych świadczonych przez 
stowarzyszenia, fundacje, organizacje 
non-profit lub przedsiębiorstwa społeczne, 
lub też organizowanych na szczeblu 
regionalnym i lokalnym z ograniczonym 
wpływem na wymiany między państwami 
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członkowskimi, a także uważa, że nie 
należy w związku z tym wprowadzać 
dyskryminacji w zależności od rozmiaru 
samorządów terytorialnych.

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na specyfikę zamówień 
publicznych na małą skalę na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, które nie 
wpływają na konkurencję na rynku 
wewnętrznym i w przypadku których 
uzasadniona jest uproszczona i przejrzysta 
procedura ułatwiająca wprowadzanie 
innowacji oraz udział małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP).

6. zwraca uwagę na specyfikę usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, które nie wpływają na 
konkurencję na rynku wewnętrznym i w 
przypadku których uzasadniona jest 
uproszczona i przejrzysta procedura 
ułatwiająca wprowadzanie innowacji oraz 
udział małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP).

Or. de

Poprawka 18
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 a. pozytywnie ocenia rozważania 
Komisji, aby przy dokonywaniu oceny 
pomocy państwa w przypadku istotnych 
usług komercyjnych świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym 
uwzględniano kwestię opłacalności dla 
usługodawcy; stoi na stanowisku, że nie 
tylko wzmacnia to konkurencję, ale 
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prowadzi też do bardziej wydajnego 
wykorzystywania funduszy publicznych.

Or. de

Poprawka 19
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że usługi społeczne świadczone 
w interesie ogólnym, zwłaszcza te, które 
nie mają wpływu lub mają niewielki 
wpływ na wymiany między państwami 
członkowskimi, powinny podlegać 
specjalnemu systemowi, 
charakteryzującemu się bardziej 
elastycznymi zasadami i wyższymi 
progami kompensacji;

Or. fr

Poprawka 20
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 a. w związku z tym uważa, że 
zwiększenie wartości progowych de 
minimis w odniesieniu do usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym jest właściwym działaniem 
w kierunku stosowania uproszczonej 
procedury w odniesieniu do tych usług, a 
tym samym zdecydowanego zmniejszenia 
znacznego obciążenia spoczywającego na 
usługodawcy, nie wpływając negatywnie 
na rynek wewnętrzny.



PE472.026v01-00 14/15 AM\876120PL.doc

PL

Or. de

Poprawka 21
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że zasady dotyczące 
pomocy państwa powinny być w jak 
największym stopniu zgodne z zasadą 
pomocniczości i gwarantować wolność 
wyboru władz lokalnych i regionalnych, 
jeśli chodzi o metody organizacji, 
finansowania i wypełniania prerogatyw 
służby publicznej.

Or. fr

Poprawka 22
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zwraca się do Komisji o 
doprecyzowanie i uproszczenie zasad 
upoważniania do świadczenia usług; 
domaga się, by zaproszenie do składania 
projektów, któremu towarzyszy umowa 
zadaniowa, było uznawane za 
upoważnienie do świadczenia usług.

Or. fr

Poprawka 23
Liem Hoang Ngoc
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Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. kładzie nacisk na fakt, że priorytetem 
każdej reformy zasad UE dotyczących 
pomocy państwa mających zastosowanie 
do usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym musi być 
zagwarantowanie wysokiej jakości usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, ich finansowej 
przystępności i dostępności dla każdego, 
co zakłada czuwanie nad utrzymaniem 
odpowiedniego poziomu kompensacji dla 
przedsiębiorstw mających za zadanie 
świadczenie usług w ogólnym interesie 
gospodarczym.

Or. fr


