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PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

A. budući da politika tržišnog natjecanja nastoji osigurati dobro funkcioniranje unutarnjeg 
tržišta i zajamčiti najbolje cijene;

B. budući da je člankom 14. Ugovora o funkcioniranju Europske unije utvrđen postupak 
suodlučivanja kojim se jamče posebno gospodarski i financijski uvjeti funkcioniranja 
usluga od općeg gospodarskog interesa;

C. budući da je Protokolom br. 26 Ugovora o funkcioniranju Europske unije javnim vlastima 
zajamčena široka diskrecijska moć za pružanje, provedbu i organizaciju usluga od općeg 
gospodarskog interesa;

D. budući da je presudom u predmetu Altmark1na temelju četiri kriterija utvrđeno 
razlikovanje naknade za javne usluge i državne potpore;

1. podsjeća na uspostavljanje paketa državne potpore koje se odvilo 2012.; ocjenjuje 
zadovoljavajućima određene mjere izuzeća od prijave; traži od Komisije da ocijeni 
provedbu tog paketa;

2. podsjeća da se Europska unija suočava s velikim izazovima na području ponovne 
industrijalizacije, energetskog prijenosa i digitalne opreme, koji zahtijevaju značajna 
ulaganja; smatra da su javne vlasti odgovorne za poticanje tih ulaganja;  smatra da politika 
tržišnog natjecanja ne smije kočiti buduća ulaganja;

3. postavlja pitanje o pojmu „neodgovarajuća potpora” koji je uvela Komisija; podsjeća da je 
Sud odlučio da provjera učinkovitosti nije prikladna u slučaju naknada za javne usluge;

4. smatra da se na socijalno i solidarno gospodarstvo moraju primjenjivati posebna pravila u 
vezi s državnom potporom s obzirom na njegovo djelovanje i posebne ciljeve;

5. smatra da kvaliteta dijaloga koju je pokazao povjerenik za tržišno natjecanje ne može 
nadomjestiti pravi demokratski nadzor Parlamenta;

6. ponavlja svoj zahtjev za korištenje suodlučivanja na području pravila tržišnog natjecanja, 
preko međuinstitucionalnih sporazuma i tijekom sljedeće izmjene Ugovora.

                                               
1 Presuda Suda Europske unije od 24. srpnja 2003. u predmetu C-280/00, Altmark Trans i Regierungspräsidium 
Magdeburg.


