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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos
(2019/2131(INI))
Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 101–
109 straipsnius,

– atsižvelgdamas į atitinkamas Komisijos taisykles, pranešimus, rezoliucijas, viešas 
konsultacijas, komunikatus ir atitinkamus dokumentus konkurencijos klausimais,

– atsižvelgdamas į 2019 m. liepos 15 d. Komisijos 2018 m. konkurencijos politikos 
ataskaitą (COM(2019) 339) ir prie jos pridėtą tą pačią dieną paskelbtą Komisijos tarnybų 
darbinį dokumentą,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 31 d. rezoliuciją dėl metinės ES konkurencijos 
politikos ataskaitos1,

– atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 10 d. išrinktos pirmininkės Ursulos von der Leyen 
įgaliojamąjį raštą Margrethe Vestager,

– atsižvelgdamas į paskirtosios Komisijos narės Margrethe Vestager raštu ir žodžiu 
pateiktus atsakymus per Europos Parlamento 2019 m. spalio 8 d. surengtą klausymą,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl neteisėtos ir su vidaus rinka nesuderinamos 
valstybės pagalbos susigrąžinimo (2019/C 247/01),

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2019/1, kuria siekiama įgalinti valstybių narių konkurencijos institucijas, kad jos būtų 
veiksmingesnės vykdymo užtikrintojos, ir kuria užtikrinamas tinkamas vidaus rinkos 
veikimas2,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonės dėl Komisijos 2019 m. liepos 15 d. paskelbtos 2018 m. konkurencijos 
politikos ataskaitos projektą,

 atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 22 d. Regionų komiteto nuomonės dėl Komisijos 2019 
m. liepos 15 d. paskelbtos 2018 m. konkurencijos politikos ataskaitos projektą,

 atsižvelgdamas į Europos Komisijos aukšto lygio ekspertų 2019 m. ataskaitą 
„Skaitmeninio amžiaus konkurencijos politika“,

 atsižvelgdamas į 2019 m. liepos 4 d. Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos pasiūlymą „Dėl 
modernizuotos Europos konkurencijos politikos“,

 atsižvelgdamas į 2019 m. Europos vartotojų organizacijų asociacijos (BEUC) ataskaitą 

1 Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2019)0062.
2 OL L 11, 2019 1 14, p. 3–33.
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„Konkurencijos politikos vaidmuo apsaugant vartotojų gerovę skaitmeniniame amžiuje“,

 atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 22 d. ir gegužės 27 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

 atsižvelgdamas į 18 valstybių narių pareiškimą, padarytą per 2018 m. gruodžio 18 d. 
vykusį 6-ąjį ministrų susitikimą „Friends of Industry“,

 atsižvelgdamas į vykdomą horizontaliojo bendradarbiavimo gairių peržiūrą,

 atsižvelgdamas į vykstančias viešas konsultacijas dėl horizontalių bendrųjų išimčių 
reglamentų,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę „Sukurti socialinės ekonomikos įmonėms pritaikytą Europos teisinę sistemą“ 
(INT871),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto 
nuomones,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0008/2019),

A. kadangi konkurencijos politika turi būti naudinga vartotojams ir kartu ginti Europos 
įmones, ypač MVĮ, nuo nesąžiningos konkurencijos už Europos ribų;

B. kadangi konkurencijos politika turi būti parengta atsižvelgiant į skaitmeninius, 
ekologinius, pramoninius ir socialinius iššūkius ir į Paryžiaus susitarimo tikslus;

C. kadangi svarbu kurti tvaresnę ir solidarumu grindžiamą ekonomiką;

Konkurencijos politikos vaidmuo globalizacijos sąlygomis

1. ragina Komisiją didinti konkurencijos politikos poveikį pasaulyje, visų pirma stiprinti 
bendradarbiavimą su JAV ir Kinija;

2. ragina Komisiją kontroliuoti tiesiogines užsienio investicijas ir tam neapsiriboti tikrinimo 
sistema;

3. ragina Komisiją užtikrinti abipusiškumą su trečiosiomis šalimis viešųjų pirkimų ir 
investicijų politikos srityje;

4. ragina Komisiją skatinti bendriems Europos interesams svarbius revoliucingųjų 
technologijų projektus, supaprastinti jų nuostatas ir palengvinti jų reikalavimus, kad būtų 
remiami ir mažesni pramonės mokslinių tyrimų projektai;

5. ragina Komisiją užtikrinti, kad Europos ekonominės veiklos vykdytojams valstybės 
pagalbos kontrolė būtų taikoma proporcingai, siekiant išvengti asimetrijos su užsienio 
konkurentais, kuriems ji netaikoma;

6. ragina Komisiją pradėti taikyti palankesnį požiūrį į bendradarbiavimą pramonės srityje, kad 
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būtų paskatintas konkurencingų pasaulyje Europos lyderių atsiradimas;

7. ragina persvarstyti atitinkamos rinkos apibrėžtį siekiant, kad ji atitiktų ilgalaikę viziją, 
apimančią pasaulinį aspektą ir galimą būsimą konkurenciją;

Pritaikyti konkurenciją skaitmeniniam amžiui

8. ragina Komisiją persvarstyti koncentracijos taisykles ir stiprinti antimonopolinius 
veiksmus, atsižvelgiant į rinkos galios ir tinklo poveikį, susijusį su asmens ir finansiniais 
duomenimis; siūlo, kad kiekvienai tokių duomenų koncentracijai rinkoje būtų taikoma 
išankstinė kontrolė, nepriklausomai nuo jos ribų;

9. pabrėžia, kad dominuojančią padėtį užimantiems subjektams įsigyjant naujai įsteigtas 
įmones užkertamas kelias inovacijoms ir keliama grėsmė nepriklausomumui, ir ragina 
Komisiją perkelti prievolę įrodyti, kai atliekami tokie įsigijimai;

10. pabrėžia, kad kai kurie subjektai, turintys dvigubą – platformos ir paslaugų teikėjo – statusą, 
piktnaudžiauja savo padėtimi ir siekia nustatyti nesąžiningas sąlygas konkurentams; ragina 
Komisiją juos bausti;

11. ragina Komisiją įdiegti centralizuotą ex ante rinkos stebėsenos sistemą, suteikti 
nacionalinėms institucijoms anoniminiam duomenų rinkimui būtinas priemones ir nustatyti 
kryptingą reglamentavimą, taikomą tai atvejais, kai praktika tampa sisteminė;

12. perspėja Komisiją dėl to, kad neseniai užsienio monopolijos įsigijo sveikatos duomenų 
skaitmenines paslaugas teikiančius veiklos vykdytojus ir kad tokie sandoriai ne tik turi 
antikonkurencinį poveikį, bet ir kelia pavojų privatumo apsaugai;

13. pabrėžia, kad tarpininkavimo platformos atlieka labai svarbų vaidmenį suteikdamos 
vartotojams prieigą prie internetinių paslaugų, tačiau kai kurios iš jų piktnaudžiauja savo 
privilegijuota padėtimi veikdamos kaip prieigos valdytojos („gatekeepers“); ragina 
Komisiją baigti vykdyti pirminį tyrimą dėl „Spotify“ skundo dėl „Apple“ antikonkurencinių 
veiksmų ir kuo greičiau pradėti oficialią procedūrą;

14. ragina Komisiją stiprinti vartotojų pasirinkimo laisvę ir sukurti Europos vartotojų teisių 
gynimo instituciją;

Konkurencijos politikos priemonių veiksmingumas

15. primena, kad skiriamas dideles baudas įmonės dažnai diskontuoja iš anksto ir galiausiai 
perkelia vartotojams;

16. atkreipia dėmesį į lėtą antimonopolinių taisyklių taikymo tempą; pabrėžia, kad ilgų ir 
brangių procedūrų inicijavimas kai kuriems subjektams kelia finansinę ir struktūrinę riziką; 
ragina Komisiją apsvarstyti galimybę nustatyti terminus, atsižvelgiant į įmonių ekonominį 
ciklą;

17. pabrėžia, kad reikia skubiai imtis apsaugos priemonių, siekiant prisitaikyti prie spartaus 
naujų rinkų vystymosi ir sustabdyti bet kokią praktiką, kuri galėtų labai pakenkti 
konkurencijai; ragina Komisiją sušvelninti tokių priemonių taikymo kriterijus, kad būtų 
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išvengta nepataisomos žalos;

18. apgailestauja, kad, nepaisant pakartotinių Parlamento prašymų, Komisija vis dar nebaigė 
2010 m. pradėto tyrimo „Google Shopping“; pabrėžia, kad nesant tikslinių, veiksmingų ir 
su nukentėjusia įmone iš anksto išbandytų elgesio taisomųjų priemonių gali prireikti 
visiškai struktūriškai atskirti bendrąsias ir specializuotąsias paieškos paslaugas;

Sektorių politika

19. ragina Komisiją skaitmeniniame amžiuje sistemingiau vykdyti tyrimus tuose sektoriuose, 
kurie yra būtini kasdieniam piliečių gyvenimui, pvz., transporto ar žiniasklaidos 
sektoriuose;

20. pakartoja, kad mokesčiai kartais naudojami netiesioginei valstybės pagalbai teikti ir taip 
vidaus rinkoje sukuriamos nevienodos konkurencinės sąlygos;

21. ragina Komisiją visapusiškai naudoti valstybės pagalbos modernizavimo strategiją, ypač 
vykdant energetikos pertvarką;

22. ragina Komisiją ištirti taisyklių dėl valstybės pagalbos likvidavimo pagalbos srityje ir 
pertvarkymo tvarkos pagal Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvą (BGPD) 
neatitikimus ir atitinkamai persvarstyti savo 2013 m. Bankų komunikatą;

Didesnis dėmesys piliečiams pasitelkiant Parlamentą 

23. ragina, laikantis Sutarčių, konkurencijos politikos srityje nuolat taikyti įprastą teisėkūros 
procedūrą, laikantis procedūros, panašios į tą, kuri buvo taikyta Ne gyvybės draudimo ir 
EKT+ direktyvoms;

24. ragina Komisiją reguliariai teikti ataskaitas Parlamentui dėl konkurencijos srities 
bendradarbiavimo susitarimų įgyvendinimo ir stebėsenos ir įtraukti Parlamentą į savo 
tarptautinę veiklą;

25. patvirtina savo pageidavimą, kad Parlamentui būtų suteiktas svarbesnis vaidmuo 
apibrėžiant ir plėtojant konkurencijos politiką, sekant JAV Kongreso, kuris netgi turi 
įgaliojimus pradėti tyrimus, pavyzdžiu;

26. ragina Komisiją sistemingai įtraukti Parlamentą į darbo grupių ir ekspertų grupių darbą, 
ypač rengiant privalomos teisinės galios neturinčius aktus;

27.  ragina Komisiją rengti daugiasektorinius ir tarpinstitucinius forumus, kuriuose dalyvautų 
nacionalinės reguliavimo institucijos ir nacionalinės vartotojų grupės, ir šalinti 
konkurencijos politikos uždarumą;

28. primena koordinavimo su nacionalinėmis konkurencijos institucijomis svarbą ir ragina 
Komisiją pateikti Europos Parlamentui EKT+ direktyvos įgyvendinimo sąlygų vertinimą;

29. paveda pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, nacionaliniams 
parlamentams ir nacionalinėms konkurencijos institucijoms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos konkurencijos politika pripažįstama toli už Europos Sąjungos ribų kaip veiksminga, 
patikima, naudinga ir gerai suderinta su ES valstybių narių nacionaline politika. Jos 
patikimumas susijęs su tuo, kad nustatomos ir taikomos tvarios ilgalaikės ir nuo pasikeitusių 
politinių aplinkybių nepriklausančios taisyklės. Europos konkurencijos politika taip pat 
pasirodė naudinga dėl to, kad nebuvo nustatyta kaip savaiminis tikslas, bet tarnauja 
vartotojams. Pranešėja ragina sustiprinti šias esmines nuostatas.

Šiuo metu Europos Sąjunga susiduria su dideliais geopolitiniais, skaitmeniniais, klimato ir 
demokratijos iššūkiais. Konkurencijos politika negali būti vienintelė priemonė šiems 
uždaviniams spręsti. Tačiau pranešėja ketina apibrėžti ir pasiūlyti keletą būdų, kuriais būtų 
galima gerinti konkurencijos politiką, kad ji visapusiškai atlikti savo vaidmenį. Ataskaitos 
struktūra nėra susijusi su skirtingomis konkurencijos politikos sritimis, joje daugiausia 
dėmesio skiriama nurodytiems didiesiems iššūkiams.

Pranešėja mano, kad Komisija turi imtis tam tikrų veiksmų, atitinkančių jos pareikštą 
ketinimą tapti geopolitinių siekių Komisija ir įtvirtinti Europos vietą pasaulyje. Konkrečiai, 
tai turėtų būti Europos Sąjungos santykių su jos partneriais, visų pirma tarptautinio 
bendradarbiavimo konkurencijos politikos srityje, tiesioginių užsienio investicijų kontrolės ar 
viešųjų pirkimų sričių veiksmai. Tokie veiksmai gali tapti konkurencijos politika, skatinančia 
Europos lyderių atsiradimą ir įsitvirtinimą pagrindiniuose sektoriuose ir reagavimą į 
konkurencijos problemas, kurias kelia naujos Europos suverenumui svarbios rinkos, 
pavyzdžiui, aplinkos, dirbtinio intelekto ar judumo mieste rinkos.

Pranešėja taip pat norėtų paraginti Komisiją imtis ryžtingų veiksmų siekiant pritaikyti 
konkurenciją prie skaitmeninio amžiaus sąlygų. Siekiant nustatyti piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi ir susijungimų atvejus, reikia kreipti dėmesį į „duomenų telkėjų“ 
įtakos rinkoje aspektą. Taip pat reikia imtis tvirtų ir ryžtingų veiksmų tarpininkavimo 
platformų atžvilgiu. Be to, reikėtų išnagrinėti galimybę nustatyti sisteminę skaitmeninių rinkų 
kontrolę.

Pranešėja siūlo keletą būdų, kaip konkurencijos politika galėtų padėti spręsti klimato atšilimo 
klausimus. Pavyzdžiui, valstybės pagalbos taisyklės turėtų būti suderintos su Paryžiaus 
susitarimais ir energetikos pertvarka. Pastarojoje srityje labai svarbu, kad atliekant atitinkamų 
gairių peržiūrą būtų sudaryta galimybė nustatyti griežtus su Paryžiaus susitarimu 
nesuderinamos energijos vartojimo reikalavimus.

Pranešėja pabrėžia, kad reikia veiksmingesnės ir įtraukesnės politikos. Procedūros kartais 
būna per ilgos ir brangios. Siūlomos taisomosios priemonės vis dar pernelyg dažnai apsiriboja 
vien tik finansinėmis priemonėmis, kurios nėra pakankamai atgrasančios. Pranešėja mano, 
kad būtina skubiai apsvarstyti galimas įvairias kitas taisomąsias priemones. Be to, vykdant 
konkurencijos politiką reikia labiau atsižvelgti į piliečius, visų pirma daugiau į šią politiką 
įtraukiant jiems atstovaujančią asamblėją – Europos Parlamentą. Taigi šioje ataskaitoje 
pateikiamos kelios to siekti padedančios priemonės.
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Galiausiai, pranešėja norėtų, kad Komisija konkrečiai reaguotų į Europos Parlamento 
ataskaitas. Atsižvelgdama į tai, pranešėja sąmoningai, kartais in extenso, pakartoja 
ankstesnėse ataskaitose pateiktus reikalavimus, į kuriuos nėra nepakankamai atsakyta. Labai 
svarbu, kad ši ataskaita, kaip ir ankstesnės bei tolesnės ataskaitos, būtų atidžiai toliau stebima.


