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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá plány Komise přehodnotit pravidla poskytování státní podpory pro služby obecného 
hospodářského zájmu s cílem využít potenciál těchto služeb k obnově hospodářství; 
připomíná potenciál průmyslových odvětví, která jsou v členských státech definována 
jako služby obecného hospodářského zájmu, a jejich význam nejen z hlediska 
konkurenceschopnosti Evropy, ale také s ohledem na možný vznik celosvětově 
konkurenceschopných průmyslových odvětví, a to především na základě trhu založeného 
na hospodářské soutěži v oblasti těchto služeb, jak se ukázalo například v oblasti 
telekomunikací;

2. z tohoto pohledu v zájmu spotřebitelů zdůrazňuje význam přeshraniční konkurence, 
nových subjektů a investic a nových myšlenek v podnikání;

3. připomíná, že prvořadým cílem této reformy by mělo být zajištění kvalitních služeb 
pro občany za dostupnou cenu; je přesvědčen o tom, že tohoto cíle lze dosáhnout 
na základě případné státní finanční podpory těchto služeb, nikoli jejich poskytovatelů, 
aniž by přitom docházelo k omezování možností růstu a konkurenceschopnosti;

4. připomíná, že pokud má být v budoucnosti možné poskytovat inteligentní energii 
a širokopásmové služby, jsou k modernizaci infrastruktury zapotřebí značné investice, 
zejména v oblasti energetiky a telekomunikací; domnívá se, že nová pravidla poskytování 
státní pomoci by měla být navržena tak, aby motivovala soukromé investory k investicím 
do nové infrastruktury, aniž by přitom docházelo k omezování hospodářské soutěže 
a přístupu k této infrastruktuře;

5. je si vědom toho, že v rámci pravidel pro poskytování státní pomoci je nutné jasněji 
rozlišovat mezi hospodářskou a jinou než hospodářskou činností, varuje však před 
zavedením jednotného unijního rámce či jednotné definice, jelikož by to vedlo nejen 
k omezení autonomie místních subjektů, ale brzdilo by to také inovace a vznik nových 
obchodních modelů, které malé a střední podniky často zavádějí;


