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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește faptul că serviciile de interes 
economic general (SIEG) își au originea în 
nevoia statului de a suplini lipsa ofertei de 
bunuri și servicii în domenii esențiale, prin 
garantarea unor prestații esențiale de 
calitate, care nu ar exista în alte condiții; 
subliniază faptul că dezvoltarea ulterioară 
a SIEG se explică prin numeroasele 
lacune ale pieței în furnizarea de bunuri 
și servicii publice;

1. reamintește faptul că serviciile de interes 
economic general (SIEG) își au originea în 
nevoia statului de a suplini lipsa ofertei de 
bunuri și servicii în domenii esențiale, prin 
garantarea unor prestații esențiale de 
calitate, care nu ar exista în alte condiții;

Or. en

Amendamentul 2
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește faptul că serviciile de interes 
economic general (SIEG) își au originea în 
nevoia statului de a suplini lipsa ofertei de 
bunuri și servicii în domenii esențiale, prin 
garantarea unor prestații esențiale de 
calitate, care nu ar exista în alte condiții; 
subliniază faptul că dezvoltarea ulterioară 
a SIEG se explică prin numeroasele lacune 
ale pieței în furnizarea de bunuri și servicii 
publice;

1. reamintește faptul că serviciile de interes 
economic general (SIEG) își au originea în 
nevoia statului de a suplini lipsa ofertei de 
bunuri și servicii în domenii esențiale, prin 
garantarea unor prestații esențiale de 
calitate, care nu ar exista în alte condiții; 
observă faptul că SIEG trebuie să 
răspundă principiilor egalității, 
universalității, accesibilității, fiabilității și 
continuității, calității și eficacității, 
precum și garantării drepturilor 
utilizatorilor, rentabilității economice și 
sociale; atrage atenția asupra faptului că
dezvoltarea ulterioară a SIEG se explică 
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prin numeroasele lacune ale pieței în 
furnizarea de bunuri și servicii publice; 
consideră că statele membre și autoritățile 
locale nu trebuie să își limiteze misiunile 
de interes general, ci să le dezvolte, 
acordând prioritate finanțării acestora;

Or. lt

Amendamentul 3
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește faptul că serviciile de 
interes economic general (SIEG) își au 
originea în nevoia statului de a suplini 
lipsa ofertei de bunuri și servicii în 
domenii esențiale, prin garantarea unor
prestații esențiale de calitate, care nu ar 
exista în alte condiții; subliniază faptul că 
dezvoltarea ulterioară a SIEG se explică 
prin numeroasele lacune ale pieței în 
furnizarea de bunuri și servicii publice;

1. salută Comunicarea Comisiei privind 
reforma normelor privind ajutoarele de 
stat aplicabile serviciilor de interes 
economic general (SIEG); reamintește
locul ocupat de SIEG în rândul valorilor
comune ale Uniunii și rolul pe care 
acestea îl joacă în promovarea coeziunii 
sociale și teritoriale a Uniunii; în acest 
sens, subliniază că este esențial să se 
garanteze prestații de calitate; reamintește 
că, în temeiul articolului 106 alineatul (2)
din TFUE, SIEG se supun normelor 
tratatului privind ajutoarele de stat numai 
în măsura în care aplicarea acestor 
norme nu împiedică, în drept sau în fapt, 
îndeplinirea misiunii speciale care le-a 
fost încredințată;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. încurajează Comisia Europeană să 
prezinte o inițiativă legislativă care să 
concilieze natura specifică a SIEG,
consacrată prin articolul 14 din Tratatul de 
la Lisabona și prin protocolul 26 anexat la 
tratat, cu normele privind concurența 
prevăzute de articolele 106 și 107, ținând 
cont, printre altele, de aspectele hotărârii 
pronunțate în cauza Altmark;

2. subliniază că natura specifică a SIEG 
este consacrată prin articolul 14 din 
Tratatul de la Lisabona și prin protocolul 
26 anexat la tratat și recunoaște rolul 
deosebit al autorităților naționale, 
regionale și locale;

Or. de

Amendamentul 5
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. încurajează Comisia Europeană să 
prezinte o inițiativă legislativă care să
concilieze natura specifică a SIEG, 
consacrată prin articolul 14 din Tratatul de 
la Lisabona și prin protocolul 26 anexat 
la tratat, cu normele privind concurența 
prevăzute de articolele 106 și 107, ținând 
cont, printre altele, de aspectele hotărârii 
pronunțate în cauza Altmark;

2. solicită Comisiei Europene să propună,
în cel mai scurt timp, un cadru legislativ 
orizontal de calitate, care să clarifice 
relațiile dintre normele pieței interne și 
prestarea de servicii publice și să 
garanteze aplicarea principiului 
subsidiarității în ceea ce privește 
definirea, organizarea și finanțarea 
serviciilor publice; subliniază că articolul 
14 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene a creat un nou temei 
juridic pentru instituirea unui astfel de 
cadru legislativ orizontal;

Or. fr

Amendamentul 6
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. încurajează Comisia Europeană să 
prezinte o inițiativă legislativă care să 
concilieze natura specifică a SIEG, 
consacrată prin articolul 14 din Tratatul de 
la Lisabona și prin protocolul 26 anexat la 
tratat, cu normele privind concurența 
prevăzute de articolele 106 și 107, ținând 
cont, printre altele, de aspectele hotărârii 
pronunțate în cauza Altmark;

2. încurajează Comisia Europeană să 
prezinte o inițiativă legislativă în 
conformitate cu articolul 14 din Tratatul 
de la Lisabona și cu protocolul 26 anexat la 
tratat, în scopul de a stabili principiile și 
condițiile, în special economice și 
financiare, carele  permit serviciilor 
publice să își îndeplinească misiunile 
specifice;

Or. fr

Amendamentul 7
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. este de părere că orice reformă a 
normelor UE privind ajutoarele de stat 
aplicabile serviciilor de interes economic 
general (SIEG) ar trebui să reflecte și să 
se armonizeze cu noile realități economice 
și sociale ale statelor membre; consideră 
că introducerea unei abordări mai 
practice și mai pragmatice vizavi de 
normele privind ajutoarele de stat din 
acest sector ar putea contribui la 
împiedicarea reapariției atitudinilor 
protecționiste la nivelul statelor membre, 
care reprezintă o amenințare directă 
pentru realizarea pieței unice; 

Or. en

Amendamentul 8
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că punerea în aplicare a SIEG 
trebuie să se facă după niște criterii care să 
țină seama de eficacitatea piețelor fără a 
pierde din vedere apărarea activă a 
drepturilor sociale și a protecției 
consumatorilor;

3. consideră că punerea în aplicare a SIEG 
trebuie să se facă după niște criterii care să 
țină seama de eficacitatea piețelor, de 
continuitatea aprovizionării și de accesul 
echitabil pentru toți, la prețuri decente,
fără a pierde din vedere apărarea activă a 
drepturilor sociale și a protecției 
consumatorilor, a controlului democratic 
și a răspunderii;

Or. en

Amendamentul 9
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că punerea în aplicare a SIEG 
trebuie să se facă după niște criterii care să 
țină seama de eficacitatea piețelor fără a 
pierde din vedere apărarea activă a 
drepturilor sociale și a protecției 
consumatorilor;

3. consideră că punerea în aplicare a SIEG 
trebuie să se facă după niște criterii care să 
respecte principiile tratamentului egal, al 
accesului universal și al drepturilor
utilizatorilor și care să țină seama de 
eficacitatea piețelor, fără a pierde din 
vedere apărarea activă a drepturilor sociale 
și a protecției consumatorilor și, în plus, 
consideră că este foarte important să se 
mențină un nivel ridicat al calității, 
siguranței și accesibilității serviciilor;

Or. lt

Amendamentul 10
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că punerea în aplicare a SIEG 
trebuie să se facă după niște criterii care să 
țină seama de eficacitatea piețelor fără a 
pierde din vedere apărarea activă a 
drepturilor sociale și a protecției 
consumatorilor;

3. consideră că punerea în aplicare a SIEG 
trebuie să țină seama de apărarea activă a 
drepturilor sociale și a protecției 
consumatorilor;

Or. fr

Amendamentul 11
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră esențială lupta împotriva 
incertitudinii juridice ocazionate de 
recursurile formulate la Curtea de Justiție 
a UE și de procedurile de infracțiune 
deschise de către Comisia Europeană, 
prin definirea clară și riguroasă a SIEG și 
făcând distincția între acestea și serviciile 
neeconomice de interes general (SNEIG);

4. consideră esențială lupta împotriva 
incertitudinii juridice prin clarificarea 
noțiunilor de activitate economică și 
neeconomică, de impact asupra 
comerțului și de profit rezonabil, precum 
și printr-o mai bună informare a 
autorităților locale și regionale și prin 
sporirea gradului de înțelegere a 
normelor privind ajutoarele de stat;

Or. fr

Amendamentul 12
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră esențială lupta împotriva 
incertitudinii juridice ocazionate de 
recursurile formulate la Curtea de Justiție a 
UE și de procedurile de infracțiune 

4. consideră esențială lupta împotriva 
incertitudinii juridice ocazionate de 
recursurile formulate la Curtea de Justiție a 
UE și de procedurile de infracțiune 
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deschise de către Comisia Europeană, prin 
definirea clară și riguroasă a SIEG și 
făcând distincția între acestea și serviciile 
neeconomice de interes general (SNEIG);

deschise de către Comisia Europeană, prin 
definirea clară și riguroasă a SIEG, în așa 
fel încât misiunea și responsabilitățile 
serviciilor publice să fie definite 
corespunzător, prin norme clare mai 
curând decât ad-hoc, pe baza 
jurisprudenței CJUE, și făcând distincția 
între acestea și serviciile neeconomice de 
interes general (SNEIG);

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră esențială lupta împotriva 
incertitudinii juridice ocazionate de
recursurile formulate la Curtea de Justiție a 
UE și de procedurile de infracțiune 
deschise de către Comisia Europeană, prin 
definirea clară și riguroasă a SIEG și 
făcând distincția între acestea și serviciile 
neeconomice de interes general (SNEIG);

4. salută intenția Comisiei de a oferi 
lămuriri suplimentare privind delimitarea 
activităților economice și neeconomice de 
serviciile de interes general pentru a evita
recursurile formulate la Curtea de Justiție a 
UE și procedurile de infracțiune deschise 
de către Comisia Europeană; propune ca, 
în acest context, clarificarea să nu se 
limiteze la simpla redare a jurisprudenței 
Curții Europene de Justiție, ci, pe baza 
unor criterii relevante, să prevadă 
asistență pentru a face distincția între 
aceste activități;

Or. de

Amendamentul 14
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că este necesar să fie scutite
de notificare toate serviciile sociale care 
răspund nevoilor de bază, în special în 
ceea ce privește accesul la asistență 
medicală, la protecția copilului, la 
formare profesională, la piața forței de 
muncă, la locuințe sociale și la 
incluziunea socială a persoanelor 
vulnerabile;

Or. fr

Amendamentul 15
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că responsabilitățile actuale 
ale Comisiei în materia deciziei individuale 
trebuie să aibă la bază criterii clare și 
obiective care să poată fi acceptate de 
către statele membre, care să se limiteze la 
piața internă și care să reducă marjele de 
litigiu;

5. consideră că responsabilitățile actuale 
ale Comisiei în materia deciziei individuale 
trebuie să aibă la bază criterii clare și 
obiective; consideră că acordarea unei 
atenții prea mari criteriului eficienței în 
contextul autorizării ajutoarelor de stat în 
favoarea SIEG ar fi inadecvată și că, în 
orice caz, acest criteriu nu va putea 
înlocui indicatorii mai potriviți să 
identifice contribuția serviciilor publice la 
bunăstarea comunității; reamintește rolul 
esențial și competențele discreționare 
ample ale autorităților naționale, 
regionale și locale în ceea ce privește 
furnizarea, asigurarea și organizarea SIG 
pe baza unor principii și condiții, în 
special economice și financiare, care le 
permit să funcționeze și să își 
îndeplinească misiunile, pentru a 
răspunde pe scară cât mai largă nevoilor 
cetățenilor și utilizatorilor, având în 
vedere diversitatea SIG și diferitele nevoi 
care pot exista din cauza unor situații 
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geografice, sociale și culturale diferite; 
reamintește, în acest sens, principiul 
subsidiarității;

Or. fr

Amendamentul 16
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. atrage atenția asupra specificității 
piețelor publice mici la nivel regional și 
local, care nu influențează concurența în 
sânul pieței interne, și care justifică 
existența unei proceduri simplificate și 
transparente prin înlesnirea inovației și a 
participării întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-urile);

6. salută intenția Comisiei de a adopta o 
abordare diferențiată și proporțională, 
care să permită simplificarea aplicării 
normelor de stat serviciilor publice 
prestate de asociații, fundații, organizații 
nonprofit sau întreprinderi sociale sau 
organizate la nivel regional și local și
având un impact restrâns asupra 
schimburilor comerciale dintre statele 
membre, și, în acest sens, consideră că nu 
trebuie să se facă discriminări pe baza 
dimensiunii colectivităților teritoriale;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. atrage atenția asupra specificității 
piețelor publice mici la nivel regional și 
local, care nu influențează concurența în 
sânul pieței interne, și care justifică 
existența unei proceduri simplificate și 
transparente prin înlesnirea inovației și a 
participării întreprinderilor mici și mijlocii 

6. atrage atenția asupra specificității SIEG
la nivel regional și local, care nu 
influențează concurența în sânul pieței 
interne, și care justifică existența unei 
proceduri simplificate și transparente 
pentru înlesnirea inovației și a participării 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
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(IMM-urile); urilor);

Or. de

Amendamentul 18
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută intenția Comisiei de a ține 
seama, în cadrul evaluării ajutoarelor 
pentru serviciile comerciale mari de 
interes economic general, de eficiența 
costurilor prestatorilor de servicii. Aceasta 
are ca efect nu numai întărirea 
concurenței, ci și utilizarea mai eficientă 
a banilor publici;

Or. de

Amendamentul 19
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că serviciile sociale de 
interes general (SSIG), în special cele 
care au un impact redus sau nu au niciun 
impact asupra schimburilor comerciale 
dintre statele membre, ar trebui să fie 
supuse unui regim specific, caracterizat 
prin norme mai flexibile și praguri de 
compensare mai ridicate;

Or. fr
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Amendamentul 20
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră, în acest sens, că ridicarea 
pragurilor minime pentru SIEG este 
adecvată pentru a aborda aceste servicii 
conform unei proceduri simplificate și 
pentru a reduce astfel sarcinile 
administrative semnificative fără efecte 
negative asupra pieței interne;

Or. de

Amendamentul 21
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că este necesar ca 
normele privind ajutoarele de stat să 
respecte cu strictețe principiul 
subsidiarității și să garanteze libertatea de 
alegere a autorităților locale și regionale 
în ceea ce privește metodele de 
organizare, de finanțare și de îndeplinire 
a prerogativelor de serviciu public;

Or. fr

Amendamentul 22
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia să clarifice și să 
simplifice normele de mandatare; solicită 
ca cererea de proiecte, însoțită de un 
contract bazat pe obiective, să fie 
considerată act de mandatare;

Or. fr

Amendamentul 23
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. insistă asupra faptului că orice 
reformă a normelor UE privind ajutoarele 
de stat aplicabile SIEG trebuie să aibă ca 
prioritate garantarea faptului că SIEG 
sunt de calitate superioară, abordabile din 
punct de vedere financiar și accesibile 
tuturor, ceea ce presupune menținerea 
unor niveluri adecvate de compensare 
pentru întreprinderile ce au drept misiune 
furnizarea acestor SIEG;

Or. fr


