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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že politika hospodářské soutěže je zaměřena na zajištění hladkého 
fungování vnitřního trhu a zaručení nejlepších cen;

B. vzhledem ke článku 14 SFEU, který stanoví spolurozhodování při zajišťování zejména 
hospodářských a finančních podmínek fungování služeb obecného hospodářského zájmu 
(SOHZ);

C. vzhledem k protokolu č. 26 SFEU, který zaručuje širokou diskreční pravomoc orgánů 
veřejné správy při poskytování, pořizování a organizování SOHZ;

D. vzhledem k rozsudku ve věci Altmark1, který na základě čtyř kritérií rozlišuje vyrovnávací 
platbu za závazek veřejné služby a státní podporu;

1. připomíná zavedení „balíčku státní podpory“ v roce 2012; považuje za uspokojivá určitá 
opatření zavádějící výjimku z povinnosti zasílat oznámení; žádá Komisi, aby vypracovala 
posouzení jeho uplatňování;

2. připomíná, že Evropská unie čelí zásadním výzvám v oblastech reindustrializace, 
transformace energetiky a digitální infrastruktury, které vyžadují značné investice; 
domnívá se, že veřejné orgány jsou zodpovědné za posílení těchto investic; domnívá se, že 
politika hospodářské soutěže nemá bránit těmto investicím do budoucnosti;

3. má určité pochybnosti ohledně pojmu „nevhodná podpora“ zavedeného Komisí; 
připomíná, že Soudní dvůr stanovil, že test účinnosti není v případě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby pertinentní;

4. domnívá se, že na sociální a solidární ekonomiku by se s ohledem na její fungování 
a specifické cíle měla uplatňovat zvláštní pravidla státní podpory;

5. domnívá se, že kvalitní dialog, který vede komisař pro hospodářskou soutěž, nemůže 
nahradit skutečně demokratickou kontrolu ze strany Parlamentu;

6. opakuje svou žádost o zavedení spolurozhodování v oblasti pravidel hospodářské soutěže, 
nejprve pomocí interinstitucionálních dohod a posléze při nejbližší změně Smlouvy.

                                               
1 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 24. července 2003 ve věci C-280/00, Altmark Trans a 
Regierungspräsidium Magdeburg.


