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Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže
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Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. konstatuje, že dočasná státní 
podpora finančnímu sektoru pro stabilizaci 
celosvětového finančního systému mohla 
být při neexistenci nástrojů k řešení krize 
nezbytná, avšak nyní musí být podrobena 
kontrole a zastavena; vyjadřuje politování 
nad nedostatečnou povahou této kontroly; 
znovu žádá Komisi, aby přezkoumala, zda 
bankovní instituce od počátku krize 
využívaly implicitních dotací a státní 
podpory prostřednictvím podpory likvidity 
poskytované ze strany centrálních bank; 
připomíná závazek, který učinila 
komisařka Vestagerová v rámci 
strukturovaného dialogu s Hospodářským a 
měnovým výborem Evropského 
parlamentu v listopadu 2017, že se vyjádří 
k možnému narušení hospodářské soutěže, 
k němuž mohlo dojít v rámci programu 
ECB nákupu cenných papírů podnikového 
sektoru, a že o tom poskytne odpověď 
kvalitativního rázu; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že pojem selektivity v oblasti 
státní podpory je zásadním kritériem, které 
je potřeba důkladně prošetřit, a dále 
v tomto ohledu poukazuje na čl. 4 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii, který obsahuje 
takzvanou zásadu loajality;

31. upozorňuje na to, že v souladu s 
rámcem pro dočasnou státní podporu 
finančnímu sektoru, který byl v platnosti 
do přijetí sdělení Komise o bankovnictví z 
roku 2013, některé členské státy prováděly 
značné intervence na záchranu svých 
vnitrostátních bankovních sektorů, kdežto 
jiné tohoto režimu využily jen v omezené 
míře; konstatuje, že důsledky 
asymetrického uplatňování politiky státní 
pomoci v bankovní unii musí být nyní 
podrobeny důkladné kontrole, a vyjadřuje 
politování nad tím, že tato kontrola nebyla 
z hlediska hospodářské soutěže 
dostatečná; vyzývá proto Komisi, aby se 
zabývala otázkou možného závažného 
narušení hospodářské soutěže v 
evropském bankovním sektoru 
vyplývajícího z rozdílného uplatňování 
politiky státní pomoci v jednotlivých 
členských státech EU v období po roce 
2008 a aby předložila Parlamentu a Radě 
příslušnou zprávu, v níž by uvedla náležitá 
opatření k obnovení rovných podmínek 
pro banky v bankovní unii; kromě toho 
znovu žádá Komisi, aby přezkoumala, zda 
bankovní instituce od počátku krize 
využívaly implicitních dotací a státní 
podpory prostřednictvím podpory likvidity 
poskytované ze strany centrálních bank; 
připomíná závazek, který učinila 
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komisařka Vestagerová v rámci 
strukturovaného dialogu s Hospodářským a 
měnovým výborem Evropského 
parlamentu v listopadu 2017, že se vyjádří 
k možnému narušení hospodářské soutěže, 
k němuž mohlo dojít v rámci programu 
ECB nákupu cenných papírů podnikového 
sektoru, a že o tom poskytne odpověď 
kvalitativního rázu; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že pojem selektivity v oblasti 
státní podpory je zásadním kritériem, které 
je potřeba důkladně prošetřit, a dále 
v tomto ohledu poukazuje na čl. 4 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii, který obsahuje 
takzvanou zásadu loajality;
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