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Predlog spremembe 1
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. spominja, da so storitve splošnega 
gospodarskega pomena odgovor državnih 
oblasti na nezadostno ponudbo blaga in 
storitev na bistvenih področjih, s čimer so 
slednje zagotovile izvajanje kakovostnih 
osnovnih storitev, ki sicer niso bile na 
voljo; poudarja, da je mogoče razvoj 
storitev splošnega gospodarskega pomena, 
ki je sledil, pojasniti s številnimi 
pomanjkljivostmi trga pri zagotavljanju 
javnih proizvodov in storitev;

1. spominja, da so storitve splošnega 
gospodarskega pomena odgovor državnih 
oblasti na nezadostno ponudbo blaga in 
storitev na bistvenih področjih, s čimer so 
slednje zagotovile izvajanje kakovostnih 
osnovnih storitev, ki sicer niso bile na 
voljo;

Or. en

Predlog spremembe 2
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. spominja, da so storitve splošnega 
gospodarskega pomena odgovor državnih 
oblasti na nezadostno ponudbo blaga in 
storitev na bistvenih področjih, s čimer so 
slednje zagotovile izvajanje kakovostnih 
osnovnih storitev, ki sicer niso bile na 
voljo; poudarja, da je mogoče razvoj 
storitev splošnega gospodarskega pomena, 
ki je sledil, pojasniti s številnimi 
pomanjkljivostmi trga pri zagotavljanju 
javnih proizvodov in storitev;

1. spominja, da so storitve splošnega 
gospodarskega pomena odgovor državnih 
oblasti na nezadostno ponudbo blaga in 
storitev na bistvenih področjih, s čimer so 
slednje zagotovile izvajanje kakovostnih 
osnovnih storitev, ki sicer niso bile na 
voljo; pripominja, da bi morale storitve 
splošnega gospodarskega pomena 
temeljiti na načelih enakosti, 
univerzalnosti, cenovne primernosti in 
dostopnosti, zanesljivosti in 
neprekinjenosti, kakovosti in 
učinkovitosti, zagotavljanja pravic 
uporabnikov ter ekonomske in socialne 
uspešnosti; opozarja, da je mogoče razvoj 
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storitev splošnega gospodarskega pomena, 
ki je sledil, pojasniti s številnimi 
pomanjkljivostmi trga pri zagotavljanju 
javnih proizvodov in storitev; meni, da 
države članice in lokalni organi ne bi 
smeli omejevati svojih nalog splošnega 
pomena, marveč bi jih morali razvijati in 
dajati prednost njihovemu financiranju;

Or. lt

Predlog spremembe 3
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. spominja, da so storitve splošnega 
gospodarskega pomena odgovor državnih 
oblasti na nezadostno ponudbo blaga in 
storitev na bistvenih področjih, s čimer so 
slednje zagotovile izvajanje kakovostnih 
osnovnih storitev, ki sicer niso bile na 
voljo; poudarja, da je mogoče razvoj 
storitev splošnega gospodarskega pomena, 
ki je sledil, pojasniti s številnimi 
pomanjkljivostmi trga pri zagotavljanju 
javnih proizvodov in storitev;

1. pozdravlja sporočilo Komisije o reformi 
pravil o državni pomoči, ki se uporabljajo 
za storitve splošnega gospodarskega 
pomena; opozarja, kako pomembne so te 
storitve za skupne vrednote Unije in kako 
pomembna je njihova vloga pri 
spodbujanju socialne in teritorialne 
kohezije v Uniji; pri tem poudarja, da je 
nujno zagotoviti, kakovostne storitve;
opozarja, da so storitve splošnega 
gospodarskega pomena v skladu s 
členom 106(2) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije urejene z njenimi pravili o 
državni pomoči samo, če uporaba takšnih 
pravil pravno ali dejansko ne ovira 
izvajanja posebnih nalog, ki so jim 
dodeljene;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj predstavi 
zakonodajno pobudo, ki bo specifično 
naravo storitev splošnega gospodarskega 
pomena, opredeljeno v členu 14 
Lizbonske pogodbe in v protokolu 26, 
priloženem tej pogodbi, uskladila s pravili 
o konkurenci iz členov 106 in 107, ob tem 
pa med drugim upoštevala ugotovitve iz 
sodbe v zadevi Altmark;

2. poudarja, da je v členu 14 Lizbonske 
pogodbe in v protokolu 26 priznana 
specifična narava storitev splošnega 
gospodarskega pomena ter priznava 
posebno vlogo nacionalnih, regionalnih 
in lokalnih organih oblasti;

Or. de

Predlog spremembe 5
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj predstavi 
zakonodajno pobudo, ki bo specifično 
naravo storitev splošnega gospodarskega 
pomena, opredeljeno v členu 14 Lizbonske 
pogodbe in v protokolu 26, priloženem tej 
pogodbi, uskladila s pravili o konkurenci 
iz členov 106 in 107, ob tem pa med 
drugim upoštevala ugotovitve iz sodbe v 
zadevi Altmark;

2. poziva Komisijo, naj čim prej predloži 
kakovosten horizontalni zakonodajni 
okvir, s katerim bi pojasnili razmerje med 
pravili notranjega trga in opravljanjem 
javnih storitev ter zagotovili izvajanje 
načela subsidiarnosti pri njihovem 
opredeljevanju, organiziranju in 
financiranju; poudarja, da je v členu 14 
Pogodbe o delovanju Evropske unije za 
izvajanje tovrstnega horizontalnega 
zakonodajnega okvira opredeljena nova 
pravna podlaga;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj predstavi 
zakonodajno pobudo, ki bo specifično 
naravo storitev splošnega gospodarskega 
pomena, opredeljeno v členu 14 
Lizbonske pogodbe in v protokolu 26,
priloženem tej pogodbi, uskladila s pravili 
o konkurenci iz členov 106 in 107, ob tem 
pa med drugim upoštevala ugotovitve iz 
sodbe v zadevi Altmark;

2. poziva Komisijo, naj v skladu s 
členom 14 Lizbonske pogodbe in 
protokolom 26 predstavi zakonodajno 
pobudo, v kateri bo opredelila načela in 
pogoje, zlasti gospodarske in finančne, ki 
bodo sektorju javnih storitev omogočili, 
da bo izpolnjeval svoje posebne naloge;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. meni, da mora kakršna koli reforma 
pravil EU o državni pomoči za storitve 
splošnega gospodarskega pomena 
odražati nove gospodarske in družbene 
stvarnosti držav članic in biti z njimi 
usklajena; meni, da bi lahko uvedba bolj 
smotrnega in praktičnega pristopa k 
pravilom o državni pomoči v sektorju 
pomagala zadržati ponovno pojavljanje 
protekcionističnega vedenja na ravni 
držav članic, ki neposredno ogroža 
dokončno oblikovanje enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 8
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi bilo treba pri pogojih za 
izvajanje storitev splošnega gospodarskega 
pomena upoštevati uspešno delovanje 
trgov, ob tem pa ne pozabiti na učinkovito 
varstvo socialnih pravic in potrošnikov;

3. meni, da bi bilo treba pri pogojih za 
izvajanje storitev splošnega gospodarskega 
pomena upoštevati uspešno delovanje 
trgov, stalnost oskrbe in pravičen dostop 
za vse po sprejemljivi ceni, ob tem pa ne 
pozabiti na učinkovito varstvo socialnih 
pravic in potrošnikov, demokratičnega 
nadzora in odgovornosti;

Or. en

Predlog spremembe 9
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi bilo treba pri pogojih za 
izvajanje storitev splošnega gospodarskega 
pomena upoštevati uspešno delovanje 
trgov, ob tem pa ne pozabiti na učinkovito 
varstvo socialnih pravic in potrošnikov;

3. meni, da bi bilo treba pri pogojih za 
izvajanje storitev splošnega gospodarskega 
pomena temeljiti na načelih enakega 
obravnavanja, splošnega dostopa in 
spoštovanja pravic uporabnikov ter 
upoštevati uspešno delovanje trgov, ob tem 
pa ne pozabiti na učinkovito varstvo 
socialnih pravic in potrošnikov; poleg tega 
meni, da je zelo pomembno ohraniti 
visoko raven kakovosti, varnosti in 
dostopnosti storitev;

Or. lt

Predlog spremembe 10
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi bilo treba pri pogojih za 
izvajanje storitev splošnega gospodarskega 
pomena upoštevati uspešno delovanje 
trgov, ob tem pa ne pozabiti na učinkovito
varstvo socialnih pravic in potrošnikov;

3. meni, da bi bilo treba pri pogojih za 
izvajanje storitev splošnega gospodarskega 
pomena upoštevati učinkovito varstvo 
socialnih pravic in potrošnikov;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba nujno odpraviti pravno 
negotovost, ki je privedla do tožb na 
Sodišču Evropske unije in postopkov za 
ugotavljanje nepravilnosti, ki jih je 
sprožila Komisija, in sicer z jasno in 
dosledno opredelitvijo storitev splošnega 
gospodarskega pomena ter njihovo 
ločitvijo od negospodarskih storitev 
splošnega pomena;

4. meni, da bi bilo treba nujno odpraviti 
pravno negotovost s pojasnitvijo pojmov, 
kot so gospodarska in negospodarska 
dejavnost, vpliv na trgovino in primeren 
dobiček, pa tudi z boljšim obveščanjem in 
izobraževanjem lokalnih in regionalnih 
organov, da bi bolje razumeli pravila o 
državni pomoči;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba nujno odpraviti pravno 
negotovost, ki je privedla do tožb na 
Sodišču Evropske unije in postopkov za 
ugotavljanje nepravilnosti, ki jih je sprožila 
Komisija, in sicer z jasno in dosledno 

4. meni, da je treba nujno odpraviti pravno 
negotovost, ki je privedla do tožb na 
Sodišču Evropske unije in postopkov za 
ugotavljanje nepravilnosti, ki jih je sprožila 
Komisija, in sicer z jasno in dosledno 
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opredelitvijo storitev splošnega 
gospodarskega pomena ter njihovo 
ločitvijo od negospodarskih storitev 
splošnega pomena;

opredelitvijo storitev splošnega 
gospodarskega pomena, tako da se 
poslanstvo in odgovornosti javnih storitev
ustrezno opredelijo z jasnimi pravili, ne pa 
na ad hoc način s sodno prakso Sodišča 
Evropskih skupnosti, ter njihovo ločitvijo 
od negospodarskih storitev splošnega 
pomena;

Or. en

Predlog spremembe 13
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba nujno odpraviti 
pravno negotovost, ki je privedla do tožb
na Sodišču Evropske unije in postopkov za 
ugotavljanje nepravilnosti, ki jih je sprožila
Komisija, in sicer z jasno in dosledno 
opredelitvijo storitev splošnega 
gospodarskega pomena ter njihovo 
ločitvijo od negospodarskih storitev 
splošnega pomena;

4. pozdravlja namen Komisije, da 
namerava podati nadaljnja pojasnila o 
razmejitvi negospodarskih in 
gospodarskih dejavnosti storitev splošnega 
gospodarskega pomena, da se prepreči 
tožbe na Sodišču Evropske unije in 
postopkov za ugotavljanje nepravilnosti, ki 
jih sproži Komisija,  predlaga, da se pri 
tem ne omejuje samo na golo
reproduciranje sodbe Sodišča Evropskih 
skupnosti, temveč se na podlagi 
merodajnih meril predvidi pomoč pri 
razlikovanju teh dejavnosti;

Or. de

Predlog spremembe 14
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da bi bilo treba iz obveznosti 
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priglasitve izvzeti socialne storitve, ki 
zadovoljujejo osnovne potrebe, zlasti 
dostop do zdravstvenega in otroškega 
varstva, poklicnega usposabljanja, trga 
dela, socialnih stanovanj ter socialnega 
vključevanja ranljivih oseb;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi bilo treba obstoječe 
pristojnosti Komisije pri odločanju od 
primera do primera podpreti z jasnimi 
merili in cilji, ki jih bodo države članice 
lahko sprejele, ki bodo omejeni na 
notranji trg in bodo zmanjšali pogostost 
sporov;

5. meni, da bi bilo treba obstoječe 
pristojnosti Komisije pri odločanju od 
primera do primera podpreti z jasnimi 
merili in cilji; meni, da ne bi bilo 
primerno, da bi pri odobritvi pomoči za 
storitve splošnega gospodarskega pomena 
kot merilo preveč poudarjali učinkovitost, 
in da to merilo v nobenem primeru ne 
more nadomestiti kazalnikov, ki bolje 
prikazujejo prispevek javnih storitev za 
dobrobit družbe; poudarja, da imajo 
nacionalni, regionalni in lokalni organi 
bistveno vlogo in široko polje presoje pri 
zagotavljanju, naročanju in organiziranju 
storitev splošnega pomena na podlagi 
načel in pogojev, zlasti gospodarskih in 
finančnih, ki jim omogočajo delovanje in 
izpolnjevanje nalog za čim večje 
zadovoljevanje potreb državljanov in 
uporabnikov ob upoštevanju 
raznovrstnosti storitev splošnega pomena 
in neenakih potreb glede na različne 
geografske, socialne in kulturne razmere; 
pri tem želi spomniti na načelo 
subsidiarnosti;

Or. fr
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Predlog spremembe 16
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja na posebnosti majhnih javnih 
naročil na regionalni in lokalni ravni, ki ne 
vplivajo na konkurenco na notranjem 
trgu in za katera bi bilo treba predvideti 
poenostavljen in pregleden postopek, ki bo 
omogočil inovacije ter sodelovanje malih 
in srednje velikih podjetij.

6. pozdravlja, da namerava Komisija 
sprejeti raznolik in sorazmeren pristop, s 
katerim bo poenostavila pravila o državni 
pomoči za javne storitve, ki jih opravljajo 
združenja, ustanove in neprofitne 
organizacije ali socialna podjetja ali so 
organizirane na regionalni in lokalni ravni 
ter imajo omejen vpliv na trgovino med 
državami članicami; meni, da pri tem ne 
bi smelo biti razlikovanja glede na velikost 
lokalnih in regionalnih skupnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 17
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja na posebnosti majhnih javnih 
naročil na regionalni in lokalni ravni, ki ne
vplivajo na konkurenco na notranjem trgu 
in za katera bi bilo treba predvideti 
poenostavljen in pregleden postopek, ki bo 
omogočil inovacije ter sodelovanje malih 
in srednje velikih podjetij.

6. opozarja na posebnosti storitev 
splošnega gospodarskega pomena na 
regionalni in lokalni ravni, ki ne vplivajo 
na konkurenco na notranjem trgu in za 
katera bi bilo treba predvideti 
poenostavljen in pregleden postopek, ki bo 
omogočil inovacije ter sodelovanje malih 
in srednje velikih podjetij.

Or. de

Predlog spremembe 18
Jürgen Creutzmann
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. pozdravlja razmišljanja Komisije, da 
pri ocenjevanju velikih poslovnih storitev 
splošnega gospodarskega pomena z vidika 
pravil o državni pomoči upošteva 
stroškovno učinkovitost na strani 
ponudnika storitev. To ne krepi samo 
konkurence, temveč tudi zagotavlja 
učinkovito vlaganje javnih sredstev.

Or. de

Predlog spremembe 19
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da bi morala za socialne storitve 
splošnega pomena, zlasti tiste, ki ne 
vplivajo na trgovino med državami 
članicami ali je njihov vpliv majhen, 
veljati posebna ureditev, za katero bi bili 
značilni ohlapnejša pravila in višje 
zgornje meje nadomestil;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. v tem smislu meni, da so povečane de 
minimis pragovne vrednosti za storitve 
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splošnega gospodarskega pomena 
ustrezne, da se storitve obravnava v 
poenostavljenem postopku in se tako za 
ponudnike storitev bistveno zmanjša 
znatno upravno breme brez negativnih 
učinkov za notranji trg.

Or. de

Predlog spremembe 21
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja, da bi morala pravila o 
državni pomoči dosledno spoštovati 
načelo subsidiarnosti ter lokalnim in 
regionalnim organom zagotavljati 
svobodo izbire pri metodah organiziranja, 
financiranja in izvajanja prednostnih 
nalog javnih storitev.

Or. fr

Predlog spremembe 22
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo, naj pojasni in 
poenostavi pravila za izdajanje pooblastil; 
poziva, naj razpis za projekt skupaj s 
pogodbo o ciljih velja kot akt o 
pooblastitvi.

Or. fr
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Predlog spremembe 23
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. vztraja, da bi morala biti prednostna 
naloga pri vseh reformah pravil EU o 
državni pomoči, ki se uporabljajo za 
storitve splošnega gospodarskega pomena, 
zagotoviti, da bi bile te storitve zelo 
kakovostne, cenovno sprejemljive in 
dostopne vsem, to pa pomeni, da bi bilo 
treba za podjetja, ki jih opravljajo, 
zagotoviti ustrezno višino nadomestil.

Or. fr


