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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi konkurencijos politikos tikslas – užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir 
garantuoti geriausias kainas;

B. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 14 straipsnyje nustatoma bendro 
sprendimo procedūra siekiant užtikrinti sąlygas, ypač ekonomines ir finansines, 
reikalingas bendrus interesus tenkinančioms paslaugoms teikti;

C. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo protokole Nr. 26 užtikrinama didelė 
valdžios institucijų veiksmų laisvė teikti, pavesti teikti ir organizuoti bendrus interesus 
tenkinančias paslaugas;

D. kadangi sprendime Altmark1 pagal keturis kriterijus atskiriamos kompensacijos už viešąją 
paslaugą ir valstybės pagalba;

1. primena valstybės pagalbos teisės aktų rinkinio įgyvendinimą 2012 m.; mano, kad kai 
kurios pranešimo netaikymo priemonės yra pakankamos; prašo Komisijos parengti šio 
įgyvendinimo ataskaitą;

2. primena, kad Europos Sąjunga susiduria su didžiuliais iššūkiais reindustrializacijos, 
energetikos pereinamojo proceso ir skaitmeninės įrangos srityse, o tam reikalingos didelės 
investicijos; mano, kad šias investicijas turi skatinti valdžios institucijos; laikosi 
nuomonės, kad konkurencijos politika negali kliudyti šioms ateities investicijoms;

3. kelia klausimą dėl Komisijos įvestos sąvokos „netinkama pagalba“; primena, kad 
Teisingumo Teismas nustatė, jog kompensacijų už viešąsias paslaugas klausimais 
veiksmingumo tikrinimas nėra tikslingas;

4. mano, kad turi būti galima socialinei ir solidariajai ekonomikai taikyti specialias valstybės 
pagalbos taisykles atsižvelgus į jos veikimą ir konkrečius tikslus;

5. mano, kad kokybiškas dialogas, kurį demonstruoja už konkurenciją atsakingas Komisijos 
narys, negali pakeisti realios demokratinės kontrolės, kurią vykdo Parlamentas;

6. pakartoja savo prašymą konkurencijos taisyklėms taikyti bendro sprendimo procedūrą 
pasinaudojant tarpinstituciniais susitarimais, o vėliau numatyti tai per būsimą Sutarties 
keitimą.

                                               
1 2003 m. liepos 24 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-280/00 Altmark Trans GmbH 
ir Regierungspräsidium Magdeburg.


