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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at konkurrencepolitikken har til formål at sikre, at det indre marked 
fungerer tilfredsstillende, og at garantere de bedste priser;

B. der henviser til artikel 14 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som 
indfører den fælles beslutningsprocedure for at sikre betingelser, navnlig af økonomisk og 
finansiel art, der fremmer effektiviteten af tjenesteydelser af almindelig økonomisk 
interesse;

C. der henviser til protokol nr. 26 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
som sikrer et stort råderum for offentlige myndigheder til at levere, udlægge og 
tilrettelægger tjenesteydelser af almen økonomisk interesse;

D. der henviser til dommen i Altmark-sagen1, som fastsætter fire kriterier for at skelne 
mellem kompensation for offentlige tjenester og statsstøtte;

1. minder om gennemførelsen af statsstøttepakken i 2012; glæder sig over visse undtagelser 
fra anmeldelsespligten; anmoder Kommissionen om at gennemføre en sammenfatning om, 
hvordan det ser ud med gennemførelsen af denne pakke;

2. minder om, at Den Europæiske Union står over for store udfordringer for så vidt angår 
fremme af nye industriprojekter, energiomstilling og digitalt udstyr, som kræver 
betydelige investeringer; mener, at det er de offentlige myndigheders ansvar af fremme 
disse investeringer; har den holdning, at konkurrencepolitikken ikke må udgøre en 
bremseklods for disse investeringer i fremtiden;

3. stiller spørgsmålstegn ved Kommissionens begreb "uhensigtsmæssig støtte"; minder om, 
at EU-Domstolen har fastslået, at det ikke er relevant med en effektivitetstest i forbindelse 
med kompensation for offentlige tjenester;

4. mener, at den sociale og solidariske økonomi skal kunne drage nytte af særlige regler 
inden for statsstøtte i betragtning af denne økonomis funktion og særlige mål;

5. mener ikke, at kvaliteten af den dialog, som kommissæren for konkurrence fører, kan 
erstatte en reel demokratisk kontrol fra Parlamentets side;

6. gentaget sin opfordring til at indføre fælles beslutningstagning på området for 
konkurrenceregler, først gennem interinstitutionelle aftaler og siden under den næste 
ændring af traktaten.

                                               
1 EU-Domstolens dom af 24. juli 2003 i sag C-280/00 Altmark Trans og Regierungspräsidium Magdeburg.


