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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че услугите от общ икономически интерес (УОИИ) водят началото си от 
необходимостта държавата да компенсира липсата на предлагане на стоки и услуги
в основни области, като гарантира качествени основни услуги, които не биха 
съществували по друг начин;  подчертава, че по-нататъшното развитие на УОИИ се 
обяснява с многобройните неуспехи на пазара при предоставянето на обществени 
стоки и услуги;

2. насърчава Европейската комисия да представи законодателна инициатива, 
съчетаваща специфичното естество на УОИИ, признато в член 14 от Договора от 
Лисабон и в Протокол № 26, приложен към Договора, и правилата за конкуренция, 
предвидени в член 106 и в член 107, като отчита, наред с други аспекти, елементите 
на решението Altmark;

3. счита, че критериите за изпълнение на УОИИ трябва да отчитат ефективността на 
пазарите без да пренебрегват ефективната закрила на социалните права и защитата 
на потребителите;

4. счита, че е от съществено значение да се провежда борба с правната несигурност, 
причинена от жалбите пред Съда на Европейския съюз и процедури за нарушения, 
започнати от Европейската комисия, като се даде ясно и точно определение на 
УОИИ и като се направи разграничение между тях и нестопански услуги от общ 
интерес (НУОИ);

5. счита, че сегашните отговорности на Комисията в областта на решение за всеки 
отделен случай трябва да бъдат подкрепени от ясни и обективни критерии, които да 
бъдат възприети от държавите-членки, да се ограничават до вътрешния пазар и да 
намаляват обхвата на споровете;

6. обръща внимание на спецификата на малките обществени поръчки на регионално и 
местно равнище, които не оказват въздействие върху конкуренцията на вътрешния 
пазар, и оправдават опростена и прозрачна процедура, която улеснява 
новаторството и участието на малките и средните предприятия (МСП).


