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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. spominja, da so storitve splošnega gospodarskega pomena odgovor državnih oblasti na 
nezadostno ponudbo blaga in storitev na bistvenih področjih, s čimer so slednje zagotovile 
izvajanje kakovostnih osnovnih storitev, ki sicer niso bile na voljo; poudarja, da je 
mogoče razvoj storitev splošnega gospodarskega pomena, ki je sledil, pojasniti s 
številnimi pomanjkljivostmi trga pri zagotavljanju javnih proizvodov in storitev;

2. poziva Komisijo, naj predstavi zakonodajno pobudo, ki bo specifično naravo storitev 
splošnega gospodarskega pomena, opredeljeno v členu 14 Lizbonske pogodbe in v 
protokolu 26, priloženem tej pogodbi, uskladila s pravili o konkurenci iz členov 106 in 
107, ob tem pa med drugim upoštevala ugotovitve iz sodbe v zadevi Altmark;

3. meni, da bi bilo treba pri pogojih za izvajanje storitev splošnega gospodarskega pomena 
upoštevati uspešno delovanje trgov, ob tem pa ne pozabiti na učinkovito varstvo socialnih 
pravic in potrošnikov;

4. meni, da je treba nujno odpraviti pravno negotovost, ki je privedla do tožb na Sodišču 
Evropske unije in postopkov za ugotavljanje nepravilnosti, ki jih je sprožila Komisija, in 
sicer z jasno in dosledno opredelitvijo storitev splošnega gospodarskega pomena ter 
njihovo ločitvijo od negospodarskih storitev splošnega pomena;

5. meni, da bi bilo treba obstoječe pristojnosti Komisije pri odločanju od primera do primera 
podpreti z jasnimi merili in cilji, ki jih bodo države članice lahko sprejele, ki bodo 
omejeni na notranji trg in bodo zmanjšali pogostost sporov;

6. opozarja na posebnosti majhnih javnih naročil na regionalni in lokalni ravni, ki ne 
vplivajo na konkurenco na notranjem trgu in za katera bi bilo treba predvideti 
poenostavljen in pregleden postopek, ki bo omogočil inovacije ter sodelovanje malih in 
srednje velikih podjetij.


