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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. επισημαίνοντας ότι η  πολιτική ανταγωνισμού αποσκοπεί στην καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την εξασφάλιση καλύτερων τιμών·

B. υπενθυμίζοντας το άρθρο 14 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που θεσπίζει την συναπόφαση για την διασφάλιση των προϋποθέσεων, κυρίως των 
οικονομικών και δημοσιονομικών, των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος 

Γ. υπενθυμίζοντας το πρωτόκολλο αριθ. 26 της Συνθήκης για την Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διασφαλίζει την ευρεία διακριτική ευχέρεια των δημόσιων 
αρχών κατά την παροχή, την εκτέλεση και την οργάνωση των υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος·

Δ. επισημαίνοντας την απόφαση στην υπόθεση Altmark1, που στηρίζει επί τεσσάρων 
κριτηρίων την διάκριση μεταξύ αντισταθμίσεων δημόσιας υπηρεσίας και κρατικών 
ενισχύσεων·

1. υπενθυμίζει την εφαρμογή, το 2012, της "Δέσμης κρατικών ενισχύσεων"· θεωρεί 
ικανοποιητικά ορισμένα μέτρα απαλλαγής από την υποχρέωση κοινοποίησης ζητεί από 
την Επιτροπή να προβεί σε απολογισμό της εφαρμογής της·

2. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις επί θεμάτων 
επανεκβιομηχάνισης, ενεργειακής μετεξέλιξης και ψηφιακού εξοπλισμού, για τα οποία 
απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις· εκτιμά ότι η προώθηση των επενδύσεων αυτών 
αποτελεί ευθύνη των δημόσιων αρχών· θεωρεί ότι η πολιτική του ανταγωνισμού δεν 
μπορεί να λειτουργεί ως τροχοπέδη αυτών των επενδύσεων του μέλλοντος·

3. διερωτάται σχετικά με την έννοια της "καταχρηστικής βοήθειας" που εισήγαγε η 
Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο ορίζει ότι η δοκιμή αποτελεσματικότητας δεν 
είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος σε θέματα αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας 

4. εκτιμά ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία πρέπει να μπορεί να επωφελείται 
ειδικών κανόνων σε θέματα κρατικών ενισχύσεων δεδομένης της λειτουργίας και της 
ιδιαίτερης στόχευσής της 

5. εκτιμά ότι η ποιότητα του διαλόγου που διεξάγει ο αρμόδιος για τον ανταγωνισμό 
Επίτροπος δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον πραγματικό δημοκρατικό έλεγχο που ασκεί 
το Κοινοβούλιο·

6. επαναλαμβάνει το αίτημά του για συναπόφαση επί θεμάτων κανόνων ανταγωνισμού, 
                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 24ης Ιουλίου 2003 στην υπόθεση C-280/00, Altmark 
Trans και Regierungspräsidium Magdeburg.
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μέσω διοργανικών συμφωνιών και, εν συνεχεία, με την ευκαιρία προσεχούς 
τροποποίησης της συνθήκης.


