
PA\940018PL.doc PE513.392v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

(2013/2075 (INI))

14.6.2013

PROJEKT OPINII
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

na temat rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE
(2013/2075 (INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Françoise Castex



PE513.392v01-00 2/3 PA\940018PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\940018PL.doc 3/3 PE513.392v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że polityka konkurencji ma na celu zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i zagwarantowanie najlepszych cen;

B. mając na uwadze art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który ustanawia 
współdecyzję, aby zagwarantować odpowiednie warunki, w szczególności gospodarcze i 
finansowe, funkcjonowania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym; 

C. mając na uwadze protokół nr 26 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który 
gwarantuje organom publicznym szeroki zakres uprawnień dyskrecjonalnych w zakresie 
świadczenia, zlecania i organizowania usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym;

D. mając na uwadze wyrok Altmark1, który orzeka w sprawie czterech kryteriów 
rozróżnienia między rekompensatą z tytułu świadczenia usług publicznych a pomocą 
państwa;

1. przypomina, że w 2012 r. wdrożony został „pakiet w sprawie pomocy państwa”; uważa, 
że niektóre środki dotyczące zwolnienie z obowiązku zawiadamiania są zadowalające; 
zwraca się do Komisji o podsumowanie wdrożenia pakietu;

2. przypomina, że Unia Europejska ma przed sobą duże wyzwania w zakresie 
reindustrializacji, transformacji sektora energetycznego oraz w zakresie sprzętu 
cyfrowego, które wymagają dużych inwestycji; uważa, że odpowiedzialność za 
wspieranie tych inwestycji spoczywa na władzach publicznych; uważa, że polityka 
konkurencji nie może hamować tych przyszłościowych inwestycji;

3. zastanawia się nad pojęciem „niewłaściwej pomocy”, wprowadzonym przez Komisję; 
przypomina, że Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że kontrola skuteczności nie jest 
uzasadniona w zakresie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych;

4. uważa, że ze względu na szczególny sposób działania i szczególne cele gospodarka 
społeczna i solidarna powinna móc korzystać ze szczególnych zasad w dziedzinie pomocy 
państwa; 

5. uważa, że wysoka jakość dialogu, jaką zachowuje komisarz ds. konkurencji, nie może 
zastąpić rzeczywistej demokratycznej kontroli sprawowanej przez Parlament;

6. ponawia wniosek o zastosowanie współdecyzji w dziedzinie zasad konkurencji najpierw 
za pośrednictwem porozumień międzyinstytucjonalnych, a następnie przy kolejnej 
zmianie traktatu.

                                               
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00, Altmark 
Trans i Regierungspräsidium Magdeburg


