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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât politica în domeniul concurenței vizează asigurarea unei bune funcționări a pieței 
interne și garantarea celor mai bune prețuri;

B. întrucât articolul 14 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stabilește 
codecizia în vederea garantării condițiilor, în special economice și financiare, ale 
funcționării serviciilor de interes general economic;

C. întrucât Protocolul nr. 26 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene garantează 
marja largă de apreciere a autorităților publice în vederea furnizării, a punerii în aplicare și 
a organizării serviciilor de interes general economic;

D. întrucât hotărârea Altmark1 stabilește, pe baza a patru criterii, diferența dintre compensația 
pentru obligația de serviciu public și ajutoarele de stat;

1. reamintește punerea în aplicare, în 2012, a „pachetului de ajutoare de stat”; consideră că 
sunt satisfăcătoare anumite măsuri privind scutirea de notificare; solicită Comisiei să 
realizeze un bilanț al punerii în aplicare a acestui pachet;

2. reamintește că Uniunea Europeană se confruntă cu provocări majore în materie de 
reindustrializare, de tranziție energetică și de echipament digital, care necesită investiții 
importante; consideră că sarcina de a promova aceste investiții revine autorităților publice; 
consideră că politica în domeniul concurenței nu poate constitui o piedică în calea acestor 
investiții de viitor;

3. ridică problema interpretării noțiunii de „ajutor neadecvat” introdusă de Comisie; 
reamintește că, în opinia Curții de Justiție, un test de aptitudine nu este relevant în materie 
de compensații pentru obligația de serviciu public ;

4. consideră că economia socială și solidară trebuie să poată beneficia de norme specifice în 
materie de ajutoare de stat, ținând cont de funcționarea sa și de obiectivele sale speciale;

5. consideră că un control democratic real din partea Parlamentului nu poate fi înlocuit de 
calitatea dialogului de care face dovadă comisarul pentru concurență;

6. reiterează cererea sa privind codecizia în materie de norme de concurență, prin 
intermediul acordurilor interinstituționale și, ulterior, cu ocazia unei modificări ulterioare 
a tratatului.

                                               
1 Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 24 iulie 2003 pronunțată în cauza C-280/00, Altmark Trans 
și Regierungspräsidium Magdeburg.


