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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je namen politike konkurence zagotoviti pravilno delovanje notranjega trga in 
najboljše cene;

B. ker člen 14 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa postopek soodločanja, ki 
zagotavlja gospodarske in finančne pogoje za delovanje storitev splošnega gospodarskega 
pomena;

C. ker protokol št. 26 k Pogodbi o delovanju Evropske unije javnim organom zagotavlja 
široke diskrecijske pravice za zagotavljanje, naročanje in organiziranje storitev splošnega 
gospodarskega pomena;

D. ker sodba v zadevi Altmark1 določa štiri merila za razlikovanje med nadomestili za javne 
storitve in državnimi pomočmi;

1. opozarja na sveženj o državni pomoči, ki je bil vzpostavljen leta 2012; meni, da so 
nekateri ukrepi za opustitev priglasitve zadovoljivi; poziva Komisijo, naj opravi oceno 
izvajanja tega svežnja;

2. opozarja, da se Evropska unija sooča s pomembnimi izzivi na področju ponovne 
industrializacije, energetskega prehoda in digitalne opreme, ki zahtevajo velike naložbe; 
meni, da so javni organi odgovorni za spodbujanje teh naložb; meni, da politika 
konkurence ne sme ovirati prihodnjih naložb;

3. se sprašuje o pomenu izraza „neustrezna pomoč“, ki ga je uvedla Komisija; opozarja, da je 
Sodišče določilo, da preverjanje učinkovitosti pri nadomestilih za javne storitve ni 
ustrezno;

4. meni, da bi bilo treba pri socialnem in solidarnem gospodarstvu izkoristiti posebna 
pravila, ki veljajo za državne pomoči, pri tem pa upoštevati njegovo delovanje in posebne 
cilje;

5. meni, da kakovost dialoga, ki jo je pokazala komisarka za konkurenco, ne more 
nadomestiti pravega demokratičnega nadzora, ki ga izvaja Parlament;

6. ponavlja svojo zahtevo po uporabi soodločanja na področju pravil o konkurenci, in sicer z 
medinstitucionalnimi sporazumi pri naslednji spremembi Pogodbe.

                                               
1 Sodba Sodišča Evropske unije z dne 24. julija 2003 v zadevi C-280/00, Altmark Trans in Regierungspräsidium 
Magdeburg.


