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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že služby všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) vznikli ako odpoveď 
štátu na nedostatočnú ponuku tovarov a služieb v dôležitých oblastiach, pričom štáty sa 
zaviazali poskytovať kvalitné základné služby, ktoré by inak neboli dostupné; ďalší vývoj 
SVHZ sa dá zdôvodniť mnohými zlyhaniami trhu v poskytovaní tovarov a verejných 
služieb;

2. vyzýva Európsku komisiu, aby predložila legislatívnu iniciatívu, ktorá by viedla k 
zosúladeniu osobitnej povahy SVHZ, ktorá bola uznaná v článku 14 Lisabonskej zmluvy a 
v protokole 26 k zmluve, s pravidlami hospodárskej súťaže podľa článkov 106 a 107, 
pričom treba okrem iných aspektov zohľadniť aj podmienky uvedené v rozsudku vo veci 
Altmark;

3. domnieva sa, že kritériá vykonávania SVHZ by mali zohľadniť efektívnosť trhov bez 
toho, aby sa zabúdalo na účinnú ochranu sociálnych práv a ochrany spotrebiteľov;

4. za kľúčový považuje boj s právnou neistotou, ktorá viedla k podaniam opravných 
prostriedkov na Súdny dvor Európskej únie a konaniam pri porušení iniciované 
Európskou komisiou, a to prostredníctvom jasného a presného vymedzenia SVHZ a ich 
odlíšenia od služieb všeobecného záujmu nehospodárskeho charakteru;

5. domnieva sa, že súčasné zodpovednosti Komisie, pokiaľ ide o rozhodovanie v 
jednotlivých prípadoch, treba podporiť jasnými a objektívnymi kritériami, ktoré si 
zaslúžia prijatie zo strany členských štátov, obmedzia sa na vnútorný trh a obmedzia 
možnosť súdneho konania;

6. upozorňuje na špecifickosť verejného obstarávania v malom rozsahu na regionálnej a 
miestnej úrovni, ktorá neovplyvňuje hospodársku súťaž na vnútornom trhu, pričom v 
tomto prípade existuje možnosť zjednodušeného a transparentného postupu, ktorý uľahčí 
inováciu a účasť malých a stredných podnikov (MSP).


