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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) vznikly z potřeby státu 
reagovat na chybějící nabídku statků a služeb v nejdůležitějších oblastech; státy se tedy 
zavázaly poskytovat kvalitní nejdůležitější služby, které by jinak neexistovaly; další vývoj 
SOHZ vyplývá z četných mezer na trhu, pokud jde o poskytování veřejných statků a 
služeb;

2. vybízí Evropskou komisi, aby předložila detailní legislativní iniciativu, která by uvedla do 
souladu zvláštní povahu SOHZ, stanovenou článkem 14 Lisabonské smlouvy a 
připojeným protokolem 26, s pravidly hospodářské soutěže uvedenými v článcích 106 a 
107, a to mimo jiné s ohledem na podmínky uvedené v rozsudku Altmark;

3. domnívá se, že prováděcí kritéria SOHZ mají přihlížet k efektivnosti trhů a zároveň 
neopomíjet účinnou ochranu sociálních a spotřebitelských práv;

4. považuje za zásadní bojovat proti právní nejistotě vedoucí k podávání opravných 
prostředků k Soudnímu dvoru EU a zahajování řízení o nesplnění povinnosti ze strany 
Evropské komise, a to prostřednictvím jasného a zcela přesného vymezení SOHZ, které je 
jasně odliší od služeb obecného nehospodářského zájmu (SONZ);

5. domnívá se, že současná odpovědnost Komise při rozhodování v jednotlivých případech 
se má opírat o jasná a objektivní kritéria, která by měla být přijata členskými státy, týkat 
se pouze vnitřního trhu a omezovat možnost soudních sporů;

6. upozorňuje na specifickou povahu malých veřejných zakázek na regionální a místní 
úrovni, které neohrožují hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a u nichž je tedy možné, 
aby probíhaly zjednodušeným a transparentním způsobem, jenž by usnadnil inovace a 
účast malých a středních podniků (MSP).


