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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym miały stanowić 
odpowiedź ze strony państwa na brak oferty dóbr i usług w kluczowych obszarach, i w 
związku z tym państwa gwarantują wysokiej jakości usługi, które w przeciwnym razie nie 
byłyby zapewniane; późniejszy rozwój usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym motywowany był niewystarczającą obecnością na rynku tego rodzaju dóbr 
i usług publicznych;

2. zachęca Komisję Europejską do wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą, która pogodzi 
szczególny charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym określony 
w art. 14 Traktatu z Lizbony i w protokole nr 26 załączonym do traktatu z zasadami 
konkurencji zawartymi w art. 106 i 107, uwzględniającą, między innymi, postanowienia 
wyroku w sprawie Altmark;

3. uważa, że kryteria wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym 
powinny brać pod uwagę wydajność rynków, nie zapominając o skutecznej ochronie praw 
socjalnych i konsumentów;

4. uważa za kwestię kluczową zwalczanie niejasności prawnej, która powodowała skargi do 
Trybunału Sprawiedliwości UE i wszczynanie procedury o uchybienie zobowiązaniom 
przez Komisję Europejską, w sposób jasny i dokładny definiując usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym w odróżnieniu od usług niekomercyjnych świadczonych 
w interesie ogólnym;

5. uważa, że aktualne obowiązki Komisji, w drodze indywidualnej decyzji, powinny być 
wspierane jasnymi i obiektywnymi kryteriami możliwymi do zaakceptowania przez 
państwa członkowskie, ograniczonymi do rynku wewnętrznego i redukującymi 
możliwości występowania z pozwami;

6. zwraca uwagę na specyfikę zamówień publicznych na małą skalę na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, które nie wpływają na konkurencję na rynku wewnętrznym i w 
przypadku których uzasadniona jest uproszczona i przejrzysta procedura ułatwiająca 
wprowadzanie innowacji oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).


