
PA\873894EL.doc PE469.871v01/00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2011/2146(INI)

18.7.2011

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις 
στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος
(2011/2146(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: António Fernando Correia De Campos



PE469.871v01/00 2/3 PA\873894EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\873894EL.doc 3/3 PE469.871v01/00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) προήλθαν από 
την ανάγκη κάλυψης από τα κράτη της έλλειψης προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών σε 
βασικούς τομείς, στους οποίους τα κράτη εξασφαλίζουν ουσιώδεις ποιοτικές παροχές που 
ειδάλλως δεν θα υπήρχαν· η περαιτέρω ανάπτυξη των ΥΓΟΣ εξηγείται λόγω των 
αναρίθμητων ελλείψεων της αγοράς στην παροχή αγαθών και κρατικών υπηρεσιών·

2. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει με μία νομοθετική πρωτοβουλία η 
οποία θα συμφιλιώνει την ειδική φύση των ΥΓΟΣ, η οποία αναγνωρίζεται στο άρθρο 14 
της Συνθήκης της Λισαβόνας και στο Πρωτόκολλο αριθ. 26 που επισυνάπτεται στη 
συμφωνία, με τους κανόνες ανταγωνισμού που προβλέπονται από τα άρθρα 106 και 107, 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της απόφασης Altmark·

3. εκτιμά ότι τα κριτήρια ενεργοποίησης των ΥΓΟΣ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 
αποτελεσματικότητα των αγορών χωρίς να παραβλέπουν την αποτελεσματική προστασία 
των κοινωνικών δικαιωμάτων και της προστασίας των καταναλωτών·

4. θεωρεί ουσιώδη την καταπολέμηση της νομικής αβεβαιότητας που αποτέλεσε αφετηρία
προσφυγών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαδικασιών λόγω παραβάσεως 
που κίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω ενός σαφούς και αυστηρού ορισμού των ΥΓΟΣ 
και της διάκρισής τους από τις Υπηρεσίες Γενικού Μη Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΣ)·

5. εκτιμά ότι οι σημερινές αρμοδιότητες της Επιτροπής, όσον αφορά την απόφαση κατά 
περίπτωση, πρέπει να υποστηρίζονται από σαφή και αντικειμενικά κριτήρια που να 
αξίζουν αποδοχής από τα κράτη μέλη, να εντάσσονται στην εσωτερική αγορά και να 
περιορίζουν τα περιθώρια δικαστικών διαδικασιών·

6. εφιστά την προσοχή στην ιδιαιτερότητα των δημόσιων συμβάσεων μικρής κλίμακας σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που δεν επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική 
αγορά, καθιστώντας δυνατή μία απλοποιημένη και διάφανη διαδικασία που διευκολύνει 
την καινοτομία και τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 


