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NÁVRHY

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

1. víta zámer Komisie vykonať revíziu pravidiel poskytovania štátnej pomoci pre služby 
všeobecného hospodárskeho záujmu s cieľom využiť potenciál takýchto služieb pri 
obnove hospodárstva; pripomína potenciál odvetví, ktoré sú definované v členských 
štátoch ako služby všeobecného hospodárskeho záujmu, a ich význam, ktorý majú nielen 
pre konkurencieschopnosť Európy, ale aj ako potenciálne vznikajúce, celosvetovo 
konkurencieschopné odvetvia, ktoré v prvom rade vznikli vďaka trhu s takýmito službami 
založenému na hospodárskej súťaži, ako sa to preukázalo napríklad v odvetví 
telekomunikačných služieb;

2. z tohto hľadiska v záujme spotrebiteľov zdôrazňuje význam cezhraničnej hospodárskej 
súťaže, nových aktérov a investícií a nových podnikateľských ideí;

3. pripomína, že hlavným cieľom tejto reformy by malo byť zabezpečenie vysokokvalitných 
služieb a dostupných cien pre občanov; je presvedčený, že tento cieľ je možné dosiahnuť 
prípadným poskytovaním štátnej pomoci takýmto službám a nie poskytovateľom týchto 
služieb, a to bez toho, aby sa obmedzili možnosti rastu a konkurencieschopnosti;

4. pripomína potrebu značných investícií do modernizácie infraštruktúry, najmä 
v odvetviach energetiky a telekomunikácií, s cieľom umožniť poskytovanie budúcich 
inteligentných energetických alebo širokopásmových služieb; domnieva sa, že budúce 
pravidlá poskytovania štátnej pomoci musia byť navrhnuté tak, aby sa podporovali 
súkromné investície do novej infraštruktúry bez obmedzenia hospodárskej súťaže 
a prístupu k tejto infraštruktúre;

5. uznáva potrebu jasnejšieho rozlíšenia hospodárskych a nehospodárskych aktivít v rámci 
pravidiel štátnej pomoci, ale varuje pred zavedením harmonizovaného rámca alebo 
definície EÚ, keďže by to nielen obmedzilo autonómiu miestnych subjektov, ale aj brzdilo 
inovácie a nové obchodné modely, ktoré často prijímajú MSP.


