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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad visuotinės ekonominės svarbos paslaugos (VESP) buvo sukurtos kaip 
valstybės atsakas į tai, kad nebuvo prekių ir paslaugų pasiūlos esminėse srityse, kuriose 
valstybės turi užtikrinti, kad būtų teikiamos kokybiškos esminės paslaugos, kurios kitaip 
nebūtų teikiamos; tolesnę VESP plėtrą galima paaiškinti tuo, kad rinka daug kartų 
nesugebėjo pateikti viešųjų gėrybių ir suteikti viešųjų paslaugų;

2. ragina Europos Komisiją pateikti teisėkūros iniciatyvą, pagal kurią būtų suderintas 
specifinis VESP pobūdis, pripažįstamas Lisabonos sutarties 14 straipsnyje ir prie jos 
pridedame Protokole Nr. 26, ir konkurencijos taisyklės, numatytos 106 ir 
107 straipsniuose, be kita ko, turėtų būti atsižvelgiama į Altmark sprendimo sąlygas;

3. mano, kad nustatant VESP teikimo sąlygas reikia atsižvelgti į rinkų efektyvumą ir 
nepamiršti veiksmingos socialinių teisių ir vartotojų apsaugos;

4. mano, kad būtina kovoti su teisiniu netikrumu, dėl kurio buvo kreipiamasi į ES 
Teisingumo Teismą ir Europos Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras, 
nustatant aiškią ir tikslią VESP apibrėžtį ir atskiriant jas nuo neekonominio pobūdžio 
visuotinės svarbos paslaugų (VSP);

5. mano, kad dabartiniai Komisijos įgaliojimai spręsti kiekvienu konkrečiu atveju turėtų būti 
grindžiami aiškiais ir objektyviais kriterijais, kuriuos turėtų pripažinti valstybės narės, 
kurie turėtų apsiriboti vidaus rinka ir apriboti su bylinėjimusi susijusią veiksmų laisvę;

6. atkreipia dėmesį į mažo masto regioninio ar vietos lygmens viešųjų pirkimų, kurie nedaro 
įtakos konkurencijai vidaus rinkoje, ypatumus ir dėl to atsirandančias galimybes taikyti 
supaprastintą ir skaidrią procedūrą, pagal kurią skatinamos inovacijos ir mažųjų bei 
vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimas.


