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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ursprungligen 
växte fram som en reaktion på det bristande utbudet av varor och tjänster inom viktiga 
områden och att staten då i stället garanterade ett grundläggande utbud av tjänster med en 
viss kvalitet som annars inte skulle funnits alls. Parlamentet konstaterar att den fortsatta 
utvecklingen av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse beror på marknadens många 
misslyckanden när det gäller att tillhandahålla offentliga varor och tjänster.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå vidare med lagstiftningsinitiativ för att 
garantera överensstämmelse mellan de särdrag som kännetecknar tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse i enlighet med artikel 14 i Lissabonfördraget och protokoll 26 i 
bilagan till fördraget, och konkurrensbestämmelserna i artiklarna 106-107, med beaktande 
av bl.a. EG-domstolens dom i Altmark-ärendet.

3. Europaparlamentet anser att man i kriterierna för genomförande av tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse måste beakta marknadernas effektivitet utan att för den skull glömma 
vikten av aktiva insatser för att skydda sociala rättigheter och konsumenterna.

4. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att motverka den rättsliga osäkerhet som 
har uppstått till följd av de klagomål som lämnats in till EU-domstolen och de förfaranden 
med anledning av eventuella brott mot fördragen som kommissionen har inlett för att klart 
och utförligt definiera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och att skilja dem från 
icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse.

5. Europaparlamentet anser att kommissionens nuvarande ansvar med beaktande av det 
enskilda beslutet måste baseras på tydliga och objektiva kriterier som godtas av 
medlemsstaterna och enbart avser den inre marknaden, och begränsar utrymmet för 
tvister.

6. Europaparlamentet framhåller de särdrag som kännetecknar upphandlingsförfaranden i 
liten omfattning på regional och lokal nivå som inte påverkar konkurrensen på den inre 
marknaden och som berättigar ett förenklat och öppet förfarande för att främja innovation 
och anbud från små och medelstora företag.


