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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește faptul că serviciile de interes economic general (SIEG) își au originea în 
nevoia statului de a suplini lipsa ofertei de bunuri și servicii în domenii esențiale, prin 
garantarea unor prestații esențiale de calitate, care nu ar exista în alte condiții; subliniază 
faptul că dezvoltarea ulterioară a SIEG se explică prin numeroasele lacune ale pieței în 
furnizarea de bunuri și servicii publice;

2. încurajează Comisia Europeană să prezinte o inițiativă legislativă care să concilieze natura 
specifică a SIEG, consacrată prin articolul 14 din Tratatul de la Lisabona și prin protocolul 
26 anexat la tratat, cu normele privind concurența prevăzute de articolele 106 și 107, 
ținând cont, printre altele, de aspectele hotărârii pronunțate în cauza Altmark;

3. consideră că punerea în aplicare a SIEG trebuie să se facă după niște criterii care să țină 
seama de eficacitatea piețelor fără a pierde din vedere apărarea activă a drepturilor sociale 
și a protecției consumatorilor;

4. consideră esențială lupta împotriva incertitudinii juridice ocazionate de recursurile 
formulate la Curtea de Justiție a UE și de procedurile de infracțiune deschise de către 
Comisia Europeană, prin definirea clară și riguroasă a SIEG și făcând distincția între 
acestea și serviciile neeconomice de interes general (SNEIG);

5. consideră că responsabilitățile actuale ale Comisiei în materia deciziei individuale trebuie 
să aibă la bază criterii clare și obiective care să poată fi acceptate de către statele membre, 
care să se limiteze la piața internă și care să reducă marjele de litigiu;

6. atrage atenția asupra specificității piețelor publice mici la nivel regional și local, care nu 
influențează concurența în sânul pieței interne, și care justifică existența unei proceduri 
simplificate și transparente prin înlesnirea inovației și a participării întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-urile).


