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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Económicos 
e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a política de concorrência visa assegurar um bom funcionamento do 
mercado interno e garantir os melhores preços;

B. Considerando o artigo 14.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que 
estabelece o processo de codecisão para garantir as condições, em particular económicas e 
financeiras, do funcionamento dos serviços de interesse económico geral (SIEG);

C. Considerando o Protocolo n.º 26 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
que consagra o amplo poder de apreciação das autoridades públicas para prestar, mandar 
executar e organizar SIEG;

D. Considerando o Acórdão Altmark1, que diferencia, com base em quatro critérios, a 
compensação de serviço público dos auxílios concedidos pelo Estado;

1. Relembra a aplicação, em 2012, do pacote de auxílios estatais; entende que determinadas 
medidas relativas às isenções de notificação são satisfatórias; solicita à Comissão que 
realize um balanço da sua aplicação;

2. Relembra que a União Europeia enfrenta grandes desafios, no que concerne a 
reindustrialização, a transição energética e o equipamento digital, que requerem 
investimentos consideráveis; entende que são as autoridades públicas que têm a 
responsabilidade de promover estes investimentos; considera que a política de 
concorrência não pode constituir um entrave aos investimentos futuros;

3. Questiona a noção de «auxílio inadequado» introduzida pela Comissão; relembra que o 
Tribunal de Justiça estabelece que um ensaio de eficácia não é pertinente em relação a 
compensações de serviço público;

4. Entende que a economia social e solidária deve poder beneficiar de normas específicas 
relativas aos auxílios concedidos pelo Estado, tendo em conta o seu funcionamento e os 
seus objetivos particulares;

5. Entende que a disponibilidade para um diálogo de qualidade demonstrada pelo Comissário 
responsável pela concorrência não pode substituir um verdadeiro controlo democrático 
por parte do Parlamento;

6. Reitera o seu pedido de codecisão relativo às regras de concorrência, através dos acordos 
interinstitucionais e, posteriormente, de uma futura alteração do Tratado.

                                               
1 Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 24 de julho de 2003, no processo C-280/00, Altmark 
Trans e Regierungspräsidium Magdeburg.


