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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията цели да осигури 
правилното функциониране на вътрешния пазар и да гарантира най-добрите цени;

Б. като има предвид, че член 14 от Договора за функциониране на Европейския съюз 
въвежда съвместното вземане на решения, за да гарантира условията, най-вече 
икономически и финансови, на функциониране на услугите от общ икономически 
интерес;

В. като има предвид Протокол № 26 към Договора за функциониране на Европейския 
съюз, който гарантира голямата дискреционна власт на органите на публичната 
власт за предоставяне, възлагане и организиране на услугите от общ икономически 
интерес;

Г. като има предвид съдебното решение по делото Altmark1, което установява четири 
критерия за разликата между компенсация за обществена услуга и държавни 
помощи;

1. припомня въвеждането през 2012 г. на „Пакета за държавните помощи“; оценява 
като задоволителни определени мерки за освобождаване от задължението от 
нотификация; отправя искане към Комисията да направи равносметка за 
прилагането му;

2. припомня, че Европейският съюз е изправен пред значителни предизвикателства в 
областта на повторната индустриализация, прехода в енергетиката и цифровото 
оборудване, които изискват значителни инвестиции; счита, че насърчаването на 
тези инвестиции е отговорност на органите на публичната власт; счита, че 
политиката на конкуренцията не може да представлява спирачка за тези инвестиции 
за бъдещето;

3. иска да установи значението на понятието „неподходяща помощ“, въведено от 
Комисията; припомня, че Съдът е констатирал, че в областта на компенсациите за 
обществени услуги тест за ефективност не е уместен;

4. счита, че социалната и солидарна икономика трябва да може да се възползва от 
специфичните правила в областта на държавните помощи, като се има предвид 
функционирането и конкретните ѝ цели;

5. счита, че качеството на диалога, доказателство за което представлява членът на 
Комисията, отговарящ з конкуренцията, не може да замести истинския 
демократичен контрол, осъществяван от Парламента;

                                               
1 Решение на Съда на Европейския съюз от 24 юли 2003 г. по дело C -280/00, Altmark Trans и 
Regierungspräsidium Magdeburg.



PE513.392v01-00 4/4 PA\940018BG.doc

BG

6. отново отправя искане за съвместно вземане на решения в областта на правилата за 
конкуренцията посредством междуинституционални споразумения, а след това и 
чрез бъдещо изменение на Договора.


