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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU
(2019/2131(INI))
Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), zejména na články 101 až 
109 této smlouvy,

– s ohledem na příslušné právní předpisy, pokyny, usnesení, veřejné konzultace, sdělení 
a dokumenty Komise týkající se hospodářské soutěže,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 15. července 2019 o politice hospodářské soutěže 
v roce 2018 (COM(2019)339) a na pracovní dokument útvarů Komise, který byl 
zveřejněn jako podpůrný materiál tentýž den,

– s ohledem na své usnesení ze dne 31. ledna 2019 o výroční zprávě o politice hospodářské 
soutěže EU1,

– s ohledem na pověřovací dopis, který zaslala nově zvolená předsedkyně Komise Ursula 
von der Leyenová dne 10. září 2019 Margrethe Vestagerové,

– s ohledem na písemné a ústně dané odpovědi navržené kandidátky na komisařku 
Margrethe Vestagerové na slyšení v Evropském parlamentu dne 8. října 2019,

– s ohledem na sdělení Komise o navrácení protiprávní státní podpory neslučitelné 
s vnitřním trhem (2019/C 247/01),

 s ohledem na směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 
2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby 
mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu2,

–  s ohledem na návrh stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
19. listopadu 2019 ke zprávě Komise ze dne 15. července 2019 o politice hospodářské 
soutěže v roce 2018,

 s ohledem na návrh stanoviska Výboru regionů ze dne 22. října 2019 ke zprávě Komise 
ze dne 15. července 2019 o politice hospodářské soutěže v roce 2018,

 s ohledem na zprávu odborníků Evropské komise na vysoké úrovni s názvem „Politika 
hospodářské soutěže v digitálním věku“ z roku 2019,

 s ohledem na návrh Francie, Německa a Polska ze dne 4. července 2019 s názvem 
„K modernizované politice hospodářské soutěže EU“,

 s ohledem na zprávu Evropské organizace spotřebitelů (BEUC) s názvem „Role politiky 

1 Přijaté texty, P8_TA(2019)0062.
2 Úř. věst. L 11, 14.1.2019, s. 3–33.
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hospodářské soutěže při ochraně blaha spotřebitelů v digitálním věku“ z roku 2019,

 s ohledem na závěry zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 22. března a 27. 
května 2019,

 s ohledem na prohlášení 18 členských států na 6. setkání ministrů pod názvem „Přátelé 
průmyslu“ ze dne 18. prosince 2018,

 s ohledem na probíhající revizi pokynů pro horizontální spolupráci,

 s ohledem na probíhající veřejné konzultace na téma horizontálních nařízení o blokových 
výjimkách,

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. 
července 2018 s názvem „Směrem ke změněnému evropskému právnímu rámci pro 
podniky sociální ekonomiky“ (INT871),

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro zemědělství 
a rozvoj venkova,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0000/2019),

A. vzhledem k tomu, že politika hospodářské soutěže musí působit ku prospěchu spotřebitele 
a současně bránit evropské podniky, zejména MSP, proti nekalé konkurenci ze zemí 
mimo Evropu;

B. vzhledem k tomu, že politika hospodářské soutěže musí být uzpůsobena digitálním, 
ekologickým, průmyslovým a sociálním výzvám a odpovídat při tom cílům Pařížské 
dohody;

C. vzhledem k důležitosti udržitelnější a solidárnější ekonomiky;

Úloha politiky hospodářské soutěže při globalizaci

1. vyzývá Komisi, aby rozvíjela vliv politiky hospodářské soutěže ve světě, zejména 
posilováním spolupráce s USA a Čínou;

2. vyzývá Komisi, aby kontrolovala přímé zahraniční investice a neomezovala se na 
mechanismus jejich prověřování;

3. žádá Komisi, aby zajistila reciprocitu s třetími zeměmi, pokud jde o veřejné zakázky 
a investiční politiku;

4. vyzývá Komisi, aby podněcovala realizaci zásadních projektů společného evropského 
zájmu v oblasti přelomových technologií, zjednodušovala příslušný právní rámec pro ně 
a zmírňovala své požadavky, aby byly schvalovány i výzkumné průmyslové projekty 
menšího rozsahu;

5. vyzývá Komisi, aby zaručila vyvážené uplatňování kontroly státních podpor evropským 
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hospodářským subjektům, aby nevznikaly asymetrie ve srovnání s jejich zahraničními 
konkurenty, na které se tyto podpory nevztahují;

6. vyzývá Komisi, aby zvolila přístup, který více podpoří průmyslovou spolupráci, 
a napomáhala vzniku evropských gigantů konkurenceschopných na světové úrovni;

7. žádá, aby byla nově formulována definice relevantního trhu tak, aby se do ní promítla 
dlouhodobější vize zahrnující globální rozměr a potenciální budoucí hospodářskou soutěž;

Hospodářská soutěž se musí přizpůsobit digitálnímu věku

8. vyzývá Komisi, aby přezkoumala pravidla pro kontrolu spojování a posílila antimonopolní 
opatření se zřetelem k dopadům tržní a síťové síly spojeným jak s osobními, tak 
s finančními údaji; navrhuje, aby každé spojení podniků na trhu s těmito údaji bylo povinně 
předmětem předběžné kontroly, a to bez ohledu na mezní hodnoty;

9. zdůrazňuje, že akvizice startupů dominantními hráči na trhu ničí inovativnost a ohrožuje 
suverenitu, a vyzývá Komisi, aby u takovýchto akvizic obrátila důkazní břemeno;

10. zdůrazňuje, že některé subjekty, které těží z dvojího statutu platformy a dodavatele, 
zneužívají svého postavení k tomu, aby prosadily nerovné podmínky pro konkurenty; 
žádá Komisi, aby je sankcionovala;

11. žádá Komisi, aby zavedla centralizovaný mechanismus ex ante kontroly trhů, aby vybavila 
vnitrostátní orgány prostředky nezbytnými k anonymnímu shromažďování údajů a aby 
zavedla cílené právní předpisy, když se určité praktiky stanou systematickými;

12. upozorňuje Komisi na to, že zahraniční monopoly v nedávné době provedly akvizice 
subjektů zabývajících se digitálním zpracováváním zdravotních údajů, a na rizika 
v souvislosti s ochranou soukromí, a to vedle škodlivých účinků těchto transakcí na 
hospodářskou soutěž;

13. zdůrazňuje, že zprostředkovatelské platformy sice hrají zásadní úlohu při přístupu 
spotřebitelů k on-line službám, některé z nich však zneužívají svého výsadního postavení 
a působí jako tzv. gatekeepers (subjekty kontrolující poskytování obsahu); žádá Komisi, 
aby uzavřela své předběžné šetření ve věci stížnosti Spotify na praktiky společnosti Apple 
narušující hospodářskou soutěž a co nejdříve zahájila formální řízení;

14. podněcuje Komisi k tomu, aby posílila svobodu volby spotřebitelů a vytvořila evropský 
orgán pro ochranu spotřebitelů;

Efektivita nástrojů politiky hospodářské soutěže

15. připomíná, že na vysoké pokuty, které jsou ukládány, mají často podniky rezervy 
a v konečném důsledku je přenášejí na spotřebitele;

16. upozorňuje na pomalé uplatňování antimonopolních pravidel; zdůrazňuje finanční 
a strukturální riziko, s nímž je pro některé aktéry spojeno zahájení dlouhých a nákladných 
řízení; žádá Komisi, aby předpokládala stanovení lhůt se zřetelem k ekonomickému času 
podniků;
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17. zdůrazňuje naléhavou potřebu přistoupit k ochranným opatřením s cílem přizpůsobit se 
rychlému vývoji nových trhů a zarazit veškeré praktiky, které by mohly vážně ohrožovat 
hospodářskou soutěž; vyzývá Komisi, aby zmírnila kritéria pro tato opatření, aby nedošlo 
k jakékoli nenávratné škodě;

18. vyjadřuje politování nad tím, že i přes jeho opakované výzvy Komise dosud neuzavřela 
šetření ve věci Google Shopping zahájené v roce 2010; zdůrazňuje, že v situaci, kdy nejsou 
k dispozici cílené a účinné prostředky nápravy určitého chování, které by byly předem 
vyzkoušeny u podniku, který se stal obětí takového chování, možná bude nutné úplné 
strukturální oddělení obecných a specializovaných výzkumných služeb;

Odvětvové politiky

19. vyzývá Komisi, aby v současné digitální éře systematičtěji přistupovala k vyšetřováním 
v odvětvích zásadních pro každodenní život občanů, jako je doprava nebo sdělovací 
prostředky;

20. opakuje, že daňový systém se někdy využívá k poskytování nepřímé státní podpory, 
a vytváří tak nerovné podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu;

21. vyzývá Komisi, aby plně uplatňovala strategii modernizace státní podpory, zejména při 
energetické transformaci;

22. vyzývá Komisi, aby prozkoumala rozpory mezi pravidly pro státní podporu v oblasti 
podpory na likvidaci a režimem řešení krize podle směrnice o ozdravných postupech 
a řešení krize bank a aby následně příslušným způsobem přezkoumala své sdělení 
o bankovnictví z roku 2013;

Mít více na zřeteli občany prostřednictvím Parlamentu 

23. vyzývá k tomu, aby beze změny současné Smlouvy byl u politiky hospodářské soutěže 
pravidelně využíván řádný legislativní postup, jak tomu bylo u směrnic o neživotním 
pojištění a ECN+;

24. žádá Komisi, aby jej pravidelně informovala o uplatňování a monitorování dohod 
o spolupráci v oblasti hospodářské soutěže a přidružila jej ke své činnosti na mezinárodní 
úrovni;

25. zdůrazňuje své přání, aby hrál Parlament větší roli při formulování a rozvíjení politiky 
hospodářské soutěže nazpůsob amerického Kongresu, který má dokonce pravomoc 
zahajovat vyšetřování;

26. žádá Komisi, aby jej také systematicky zapojovala do práce pracovních a expertních skupin, 
zejména při koncipování nástrojů „měkkého“ práva;

27.  vyzývá Komisi, aby pořádala víceodvětvová a interinstitucionální fóra, kterých se budou 
účastnit vnitrostátní regulační orgány a vnitrostátní spotřebitelská sdružení, a aby v politice 
hospodářské soutěže setřela dělení na různá odvětví;

28. připomíná důležitost koordinace s vnitrostátními orgány pro ochranu hospodářské soutěže 
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a vyzývá Komisi, aby předložila Parlamentu vyhodnocení podmínek provádění směrnice 
ECN+;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vnitrostátním 
parlamentům a vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská politika hospodářské soutěže je i za hranicemi EU proslulá svou účinností, 
důvěryhodností a prospěšností a tím, jak dobře je sladěna s vnitrostátními politikami 
členských států. Její důvěryhodnost má své kořeny v dlouhodobě stabilních a důsledně 
uplatňovaných pravidlech, které se nemění podle aktuálního politických okolností. Tato 
politika také prokázala, že není cílem sama o sobě, nýbrž že je užitečným nástrojem ku 
prospěchu evropských spotřebitelů. Cílem zpravodajky je proto posílit její základy.

Evropská unie dnes čelí mnoha geopolitickým, digitálním, klimatickým a demokratickým 
výzvám. Politika hospodářské soutěže sice nemůže být jediným nástrojem k jejich řešení, 
nicméně Zpravodajka se chce pokusit v několika ohledech zdokonalit, a předkládá tudíž 
návrhy, které by ji měly umožnit bezezbytku plnit svou úlohu. Zpráva proto není 
strukturována podle jednotlivých částí politiky hospodářské soutěže, ale klade důraz právě na 
tyto velké výzvy.

Zpravodajka zastává názor, že Komise by měla podniknout určité kroky k dosažení cíle, který 
si vytkla, totiž stát se institucí s geopolitickými ambicemi a upevnit postavení Evropy ve 
světě. Konkrétně by se tyto kroky měly týkat vztahů Evropské unie s jejími partnery, zejména 
pokud jde o mezinárodní spolupráci v oblasti hospodářské soutěže, kontrolu přímých 
zahraničních investic či veřejné zakázky. Měly by rovněž vést k tomu, aby politika 
hospodářské soutěže napomáhala nástupu a úspěchu evropských lídrů v klíčových odvětvích 
a aby dokázala reagovat na problémy pro evropskou suverenitu v oblasti hospodářské soutěže, 
před něž ji staví nové trhy, jako jsou otázky životního prostředí, umělé inteligence či městské 
mobility.

Zpravodajka rovněž vybízí Komisi k přijetí rozhodných opatření, kterými politiku 
hospodářské soutěže uzpůsobí tak, aby obstála v digitální éře. K tomu je třeba, aby se při 
zjišťování, zda nedochází ke zneužívání dominantního postavení, a při posuzování spojování 
podniků braly v potaz také otázky tržní síly tzv. agregátorů údajů. Je nutná energetická akce 
ve věci zprostředkovatelských platforem a měla by být také posouzena otázka zavedení 
systematické kontroly elektronických trhů.

Zpravodajka navrhuje několik způsobů, kterými by bylo možné uvést politiku hospodářské 
soutěže v soulad s problémy, před něž nás staví změna klimatu. Například režim státních 
podpor by měl být upraven tak, aby odpovídal cílům Pařížské dohody a energetické 
transformace. Pokud jde o posledně jmenovanou záležitost, je velmi důležité, aby při revizi 
příslušných hlavních směrů byly stanoveny striktní požadavky na energetické zdroje, které 
Pařížské dohodě neodpovídají.

Zpravodajka je přesvědčena, že potřebujeme politiku, která bude účinnější a více inkluzivní. 
Postupy jsou často příliš zdlouhavé a nákladné a  nápravná opatření se příliš často omezují na 
pouhé finanční sankce, které někdy bývají jen málo odrazující. Zpravodajka se domnívá, že je 
naléhavě nutné, aby se spektrum opatření rozšířilo. Politika hospodářské soutěže by měla více 
pamatovat na občany, a zejména je třeba do celého procesu více zapojit shromáždění, které je 
zastupuje – Evropský parlament. K tomu slouží několik opatření navržených ve zprávě.
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Závěrem vyjadřuje zpravodajka přání, aby Komise reagovala na zprávy Evropského 
parlamentu konkrétním způsobem. Proto přejímá – často i v plném znění – požadavky 
formulované v dřívějších zprávách, na které dosud nebyly poskytnuty uspokojivé odpovědi. 
Je velmi důležité, aby tato zpráva, stejně jako zprávy dřívější i budoucí, byla předmětem 
důsledného monitorování.


