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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže politika hospodárskej súťaže je zameraná na zabezpečenie hladkého fungovania 
vnútorného trhu a zaručenie najlepších cien;

B. zohľadňujúc článok 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý stanovuje 
spolurozhodovanie pri zabezpečovaní najmä hospodárskych a finančných podmienok 
fungovania služieb všeobecného hospodárskeho záujmu;

C. zohľadňujúc protokol č 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý zaručuje širokú 
rozhodovaciu právomoc orgánov verejnej správy pri poskytovaní, vykonávaní a 
organizovaní služieb všeobecného hospodárskeho záujmu;

D. zohľadňujúc rozsudok vo veci Altmark1, ktorý na základe štyroch kritérií rozlišuje 
náhradu za služby vo verejnom záujme a štátnu pomoc;

1. pripomína zavedenie „balíčka štátnej pomoci“ v roku 2012; domnieva sa, že určité 
opatrenia týkajúce sa výnimiek z povinnosti oznamovať sú uspokojivé; žiada Komisiu, 
aby zhodnotila jeho uplatňovanie;

2. pripomína, že Európska únia čelí zásadným výzvam v oblasti reindustrializácie, 
transformácie energetiky a digitálnych zariadení, ktoré si vyžadujú značné investície; 
domnieva sa, že verejné orgány sú zodpovedné za podporu týchto investícií;  domnieva sa, 
že politika hospodárskej súťaže nemá brániť týmto investíciám do budúcnosti;

3. kladie si otázku, pokiaľ ide o pojem „nevhodná podpora“, ktorý zaviedla Komisia; 
pripomína, že Súdny dvor rozhodol, že test účinnosti nie je v prípade náhrady za služby vo 
verejnom záujme relevantný;

4. domnieva sa, že sociálne a solidárne hospodárstvo má mať vzhľadom na svoje fungovanie 
a špecifické ciele možnosť využívať osobitné pravidlá v oblasti štátnej pomoci;

5. domnieva sa, že kvalitný dialóg, ktorý vedie komisár pre hospodársku súťaž, nemôže 
nahradiť skutočne demokratickú kontrolu vykonávanú Parlamentom;

6. opakuje svoju žiadosť o udelenie právomoci spolurozhodovania v oblasti pravidiel 
hospodárskej súťaže prostredníctvom medziinštitucionálnych dohôd a následne pri 
najbližšej zmene zmluvy.

                                               
1 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 24. júla 2003 vo veci C-280/00, Altmark Trans a 
Regierungspräsidium Magdeburg.


