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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että kilpailupolitiikalla pyritään varmistamaan sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta ja takaamaan parhaat hinnat,

B. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 14 artiklan, jonka 
mukaan tavallisella lainsäätämisjärjestyksellä taataan erityisesti taloudelliset ja 
rahoitukselliset edellytykset yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen toiminnalle, 

C. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan N:o 26, 
jonka mukaan julkisilla viranomaisilla on oltava laaja harkintavalta tarjota, tilata ja 
järjestää yleistä taloudellista etua koskevia palveluja,

D. ottaa huomioon Altmarkin asiaa1 koskevan tuomion, jonka mukaan julkisesta palvelusta 
maksettavan korvauksen ja valtiontukien ero perustuu neljälle kriteerille,

1. muistuttaa ”valtiontukipaketin” vuonna 2012 tapahtuneesta täytäntöönpanosta; on 
tyytyväinen tiettyihin toimiin, jotka koskevat ilmoitusvelvollisuudesta vapautumista; 
pyytää komissiota laatimaan täytäntöönpanosta selonteon;

2. muistuttaa, että Euroopan unionilla on edessään valtavia haasteita, jotka liittyvät 
huomattavia investointeja vaativiin uudelleenteollistamiseen, uusiin energiamuotoihin 
siirtymiseen ja digitaalisten laitteistojen rakentamiseen; katsoo, että näiden investointien 
edistäminen on julkisten viranomaisten vastuulla; katsoo, että kilpailupolitiikka ei saa 
jarruttaa näitä tulevaisuuden sijoituksia;

3. kyseenalaistaa komission käyttämän epäasianmukaisen tuen käsitteen; muistuttaa, että 
Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan tehokkuustestit eivät tule kysymykseen 
julkisesta palvelusta maksettavien korvauksien tapauksessa;

4. katsoo, että sosiaalisen ja yhteisvastuullisen talouden on voitava hyötyä valtiontukia 
koskevista erityissäännöistä, kun otetaan huomioon sen toiminta ja erityistavoitteet; 

5. katsoo, että kilpailuasioista vastaavan komission jäsenen harjoittaman vuoropuhelun laatu 
ei voi korvata parlamentin tosiasiallista demokraattista valvontaa; 

6. toistaa pyyntönsä siitä, että tavallista lainsäätämisjärjestystä sovelletaan kilpailusääntöihin 
liittyvissä asioissa toimielinten välisillä sopimuksilla ja myöhemmin tulevilla 
perussopimusten muutoksilla.

                                               
1 Euroopan unionin tuomioistuimen 24. heinäkuuta 2003 antama tuomio asiassa C-280/00 Altmark Trans v. 
Regierungspräsidium Magdeburg.


