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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel a versenypolitika célja a belső piac jó működésének biztosítása és a legjobb árak 
szavatolása;

B. tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 14. cikkére, amely együttdöntési 
eljárást ír elő az általános gazdasági érdekű szolgáltatások – többek között gazdasági és 
pénzügyi – működési feltételeinek garantálása érdekében;

C. tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 26. jegyzőkönyvre, 
amely széleskörű mérlegelési jogot biztosít a közhatóságok számára az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtása, végrehajtása és megszervezése tekintetében;

D. tekintettel az Altmark-ügyben hozott ítéletre1, amely négy kritérium alapján különbséget 
állapít meg a közszolgáltatás ellentételezése és az állami támogatások között;

1. emlékeztet az „állami támogatásokra vonatkozó csomag” 2012-ben történő 
végrehajtására; úgy véli, hogy a bejelentés alóli mentességre vonatkozó bizonyos 
intézkedések kielégítők; kéri a Bizottságot, hogy készítsen mérleget a csomag 
végrehajtásáról;

2. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió az újraiparosítás, a fenntartható energiaellátásra 
való átállás és a digitális hálózatok kiépítése terén nagyszabású kihívások előtt áll, 
amelyek jelentős beruházásokat tesznek szükségessé; úgy véli, hogy e befektetések 
előmozdítása a közhatóságok felelőssége; úgy véli, hogy a versenypolitikának nem szabad 
fékeznie a jövőbeli beruházásokat;

3. problematikusnak találja a „nem megfelelő támogatás” Bizottság által bevezetett 
fogalmát; emlékeztet a Bíróság megállapítására, amely szerint a hatékonyságvizsgálat a 
közszolgáltatások ellentételezése területén nem helyénvaló;

4. megítélése szerint a szociális és szolidáris gazdaságra az állami támogatások tekintetében  
egyedi szabályoknak kell vonatkozniuk, mivel e gazdaság működése és céljai is 
egyedülállók;

5. úgy véli, hogy a versenybiztos színvonalas párbeszédet folytat, de ez nem helyettesítheti a 
Parlament által gyakorolt demokratikus ellenőrzést;

6. megismétli azon kérését, hogy intézményközi megállapodás, majd a Szerződés ezt követő 
módosítása alapján a jövőben a versenyszabályok essenek együttdöntés alá.

                                               
1 Az Európai Unió Bíróságának 2003. július 24-i C-280/00. számú, Altmark Trans kontra Regierungspräsidium 
Magdeburg ügyben hozott ítélete. 


