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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 
monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā konkurences politika paredz nodrošināt pareizu iekšējā tirgus darbību un vislabākās 
iespējamās cenas;

B. tā kā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 14. pantu ir ieviesta koplēmuma 
procedūra, lai nodrošinātu nosacījumus, jo īpaši ekonomiskos un finansiālos, vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu (VTNP) darbībai;

C. tā kā Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotais 26. protokols garantē plašu 
publisko iestāžu rīcības brīvību VTNP sniegšanā, izpildes nodrošināšanā un organizēšanā;

D. tā kā spriedumā Altmark1 lietā ir izklāstīti četri kritēriji, kā nošķirt kompensāciju par 
sabiedriskiem pakalpojumiem un valsts atbalstu,

1. atgādina par „valsts atbalsta tiesību aktu paketes” īstenošanu 2012. gadā; atzinīgi vērtē 
dažus atbrīvojuma no pienākuma par paziņošanu pasākumus; prasa Komisijai novērtēt tās 
īstenošanu;

2. atgādina, ka Eiropas Savienība saskaras ar būtiskām problēmām reindustrializācijā, 
enerģētikas pārkārtošanā un digitālo iekārtu jomā, kas prasa ievērojamas investīcijas; 
uzskata, ka publiskās iestādes ir atbildīgas par šādu investīciju veicināšanu; uzskata, ka 
konkurences politika nevar būt šķērslis nākotnes investīcijām;

3. pauž šaubas par Komisijas ieviesto „nepareiza atbalsta” jēdzienu; atgādina Tiesas 
konstatējumu, ka efektivitātes pārbaude attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 
nav lietderīga;

4. uzskata, ka sociālajai un solidārajai ekonomikai jāgūst labums no konkrētiem valsts 
atbalsta noteikumiem, ņemot vērā tās darbību un tās īpašos mērķus;

5. uzskata, ka dialoga kvalitāte — un to apliecina arī konkurences komisārs — nevar aizstāt 
reālu Parlamenta demokrātisko kontroli;

6. atkārto prasību koplēmuma procedūru attiecināt uz konkurences noteikumiem, izmantojot 
iestāžu nolīgumus un pēc tam gaidāmo Līguma grozīšanu.

                                               
1 Eiropas Kopienu Tiesas 2003. gada 24. jūlija spriedums Lietā C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium 
Magdeburg.


