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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Syftet med konkurrenspolitiken är att se till att den inre marknaden fungerar väl samt att 
garantera bättre priser.

B. I artikel 14 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt införs medbeslutande för att 
garantera villkor, särskilt ekonomiska och finansiella, för att tillhandahålla tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse.

C. I protokoll nr 26 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt garanteras offentliga 
myndigheters stora handlingsutrymme när det gäller att tillhandahålla, beställa och 
organisera tjänster av allmänt intresse.

D. I domen Altmark1 fastställs fyra kriterier för att skilja mellan ersättning för allmännyttiga 
tjänster och statligt stöd.

1. Europaparlamentet påminner om genomförandet av paketet för statligt stöd 2012. 
Parlamentet välkomnar vissa undantag från anmälningsskyldigheten, och uppmanar 
kommissionen att göra en sammanfattning över hur den tillämpats.

2. Europaparlamentet påminner om att EU står inför stora utmaningar när det gäller 
återindustrialisering, övergång till andra energislag och digitalisk utrustning som kräver 
avsevärda investeringar. Parlamentet anser att det är de offentliga myndigheterna som ska 
främja dessa investeringar. Parlamentet anser att konkurrenspolitiken inte får bromsa 
dessa framtida investeringar.

3. Europaparlamentet ifrågasätter begreppet ”onödigt stöd” som kommissionen infört. 
Parlamentet påminner om att domstolen fastställt att ett effektivitetstest inte är relevant 
vid ersättning för allmännyttiga tjänster.

4. Europaparlamentet anser att det bör vara möjligt för den sociala och solidariska ekonomin 
att dra nytta av särskilda regler vad gäller statligt stöd med tanke på denna ekonomis 
funktion och särskilda syften. 

5. Europaparlamentet anser att kvaliteten på den dialog som kommissionsledamoten med 
ansvar för konkurrens för inte får ersätta en verkligt demokratisk kontroll från 
parlamentets sida.

6. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att införa medbeslutande vid 
konkurrensbestämmelser, först genom interinstitutionella avtal och därefter i samband 
med nästa ändring av fördraget.

                                               
1 EU-domstolens dom av den 24 juli 2003 i mål C-280/00, Altmark Trans GmbH och Regierungspräsidium 
Magdeburg.
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