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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže Európskej únie
(2019/2131(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä na jej články 101 až 
109,

– so zreteľom na príslušné pravidlá, usmernenia, uznesenia, verejné konzultácie, 
oznámenia a dokumenty Komisie týkajúce sa hospodárskej súťaže,

– so zreteľom na správu Komisie z 15. júla 2019 o politike hospodárskej súťaže za rok 2018 
[COM(2019) 339] a na pracovný dokument útvarov Komisie zverejnený toho istého dňa 
ako sprievodný dokument,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 31. januára 2019 o výročnej správe o politike 
hospodárskej súťaže Európskej únie1,

– so zreteľom na poverovací list zvolenej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej z 10. 
septembra 2019 adresovaný Margrethe Vestagerovej,

– so zreteľom na písomné a ústne odpovede dezignovanej komisárky Margrethe 
Vestagerovej na vypočutí Európskeho parlamentu 8. októbra 2019,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o vrátení neoprávnenej štátnej pomoci nezlučiteľnej 
s vnútorným trhom (2019/C 247/01),

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 
2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch 
na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania 
vnútorného trhu2,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. 
novembra 2019 k správe Komisie z 15. júla 2019 o politike hospodárskej súťaže za rok 
2018,

 so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 22. októbra 2019 k správe Komisie z 15. 
júla 2019 o politike hospodárskej súťaže za rok 2018,

 so zreteľom na správu s názvom Politika hospodárskej súťaže pre digitálnu éru, ktorú 
vypracovali experti Európskej komisie na vysokej úrovni v roku 2019,

 so zreteľom na návrh Francúzska, Nemecka a Poľska zo 4. júla 2019 s názvom Za 

1 Prijaté texty, P8_TA(2019)0062.
2 Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2019, s. 3 – 33.
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zmodernizovanú európsku politiku hospodárskej súťaže,

 so zreteľom na správu Európskej organizácie spotrebiteľov s názvom Úloha politiky 
hospodárskej súťaže pri ochrane životných podmienok spotrebiteľov v digitálnej ére z 
roku 2019,

 so zreteľom na závery Európskej rady z 22. marca a 27. mája 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie 18 členských štátov zo 6. zasadnutia ministerskej konferencie 
priateľov priemyslu, ktoré sa konalo 18. decembra 2018,

 so zreteľom na prebiehajúcu revíziu usmernení o horizontálnej spolupráci,

 so zreteľom na prebiehajúce verejné konzultácie o horizontálnych nariadeniach o 
skupinových výnimkách,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru s názvom Na 
ceste k vhodnému európskemu právnemu rámcu pre podniky sociálneho hospodárstva 
(INT871) z 12. júla 2018,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2019),

A. keďže politika hospodárskej súťaže musí byť prínosom pre spotrebiteľa a zároveň chrániť 
európske podniky, najmä malé a stredné podniky, pred nekalou hospodárskou súťažou 
mimo Európy;

B. keďže politika hospodárskej súťaže sa musí prispôsobiť náročným digitálnym, 
ekologickým, priemyselným a sociálnym otázkam, a to v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody;

C. keďže udržateľnejšie a solidárne hospodárstvo je dôležité;

Úloha politiky hospodárskej súťaže v globalizovanom svete

1. vyzýva Komisiu, aby vo svete rozširovala vplyv politiky hospodárskej súťaže, najmä 
posilňovaním spolupráce s USA a Čínou;

2. vyzýva Komisiu, aby na priame zahraničné investície dozerala a neobmedzovala sa len na 
mechanizmus ich preverovania;

3. žiada Komisiu, aby v oblasti verejného obstarávania a investičnej politiky bola zárukou 
reciprocity s tretími krajinami;

4. vyzýva Komisiu, aby podporovala významné projekty spoločného európskeho záujmu v 
prelomových technológiách, zjednodušila svoje opatrenia a zmiernila požiadavky tak, aby 
podporu mohli získať aj menšie projekty priemyselného výskumu;
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5. vyzýva Komisiu, aby bola zárukou vyváženého uplatňovania kontroly štátnej pomoci pre 
európske subjekty s cieľom vyvarovať sa asymetrií v porovnaní s ich zahraničnými 
konkurentmi, ktorí tejto kontrole nepodliehajú;

6. vyzýva Komisiu, aby zaujala pozitívnejší prístup k priemyselnej spolupráci s cieľom 
podporiť nástup konkurencieschopných európskych lídrov na svetovej úrovni;

7. požaduje prehodnotiť vymedzenie relevantného trhu z dlhodobejšieho hľadiska tak, aby 
zahŕňalo globálny rozmer a potenciálnu budúcu hospodársku súťaž;

Prispôsobiť hospodársku súťaž digitálnej ére

8. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala pravidlá koncentrácie a posilnila protimonopolné 
opatrenia zohľadnením účinkov sily trhu a sietí v spojitosti s osobnými aj finančnými 
údajmi; navrhuje, aby každá koncentrácia na trhu s takýmito údajmi podliehala 
predchádzajúcej kontrole bez ohľadu na prahové hodnoty;

9. zdôrazňuje, že akvizície začínajúcich podnikov dominantnými aktérmi vedú k ujmám na 
inováciách a ohrozujú suverenitu, a vyzýva Komisiu, aby pri týchto akvizíciách preniesla 
dôkazné bremeno na druhú stranu;

10. zdôrazňuje, že niektoré subjekty s dvojakým štatútom ako platforma aj dodávateľ 
zneužívajú svoje postavenie na to, aby konkurencii vnucovali nespravodlivé podmienky; 
vyzýva Komisiu, aby ich za to sankcionovala;

11. požaduje, aby Komisia zaviedla centralizovaný systém kontroly trhu ex ante, poskytla 
vnútroštátnym orgánom potrebné prostriedky na anonymné zhromažďovanie údajov a 
zaviedla cielené právne predpisy, keď sa takéto praktiky začnú uplatňovať systematicky;

12. upozorňuje Komisiu na nedávne akvizície prevádzkovateľov digitálnych technológií na 
správu zdravotných údajov zo strany zahraničných monopolov a okrem vplyvu týchto 
transakcií na hospodársku súťaž aj na riziko ochrany súkromia;

13. zdôrazňuje, že sprostredkovateľské platformy síce zohrávajú v prístupe spotrebiteľov k 
online službám významnú úlohu, niektoré však svoje privilegované postavenie zneužívajú 
tak, že sa stávajú „strážcami“ (tzv. gatekeepers) tohto prístupu; požaduje, aby Komisia 
dokončila predbežné vyšetrovanie vo veci sťažnosti služby Spotify na praktiky spoločnosti 
Apple porušujúcej pravidlá hospodárskej súťaže a aby čo najskôr začala formálny postup;

14. nabáda Komisiu, aby posilnila slobodu výberu pre spotrebiteľa a zriadila európsky orgán 
na ochranu spotrebiteľa;

Účinnosť nástrojov politiky hospodárskej súťaže

15. pripomína, že podniky často majú na vysoké pokuty rezervy a v konečnom dôsledku ich 
presúvajú na spotrebiteľa;

16. zdôrazňuje pomalé tempo uplatňovania protimonopolných pravidiel; trvá na tom, že 
zdĺhavé a nákladné postupy pre niektorých aktérov predstavujú finančné a štrukturálne 
riziko; žiada Komisiu, aby zvážila stanovenie lehôt so zreteľom na hospodársky čas 
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podnikov;

17. zdôrazňuje naliehavú potrebu pristúpiť k ochranným opatreniam s cieľom prispôsobiť sa 
rýchlemu vývoju nových trhov a zastaviť všetkých praktiky, ktoré by vážne narušovali 
hospodársku súťaž; vyzýva Komisiu, aby s cieľom zabrániť nezvratným škodám zmiernila 
kritériá týchto opatrení;

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek opakovaným žiadostiam Komisia ešte stále 
neukončila vyšetrovanie vo veci Google Shopping, ktoré sa začalo v roku 2010; zdôrazňuje, 
že ak chýbajú cielené, účinné a vopred overené opatrenia na nápravu správania, podľa 
možnosti s postihnutými podnikmi, môže byť potrebné štrukturálne úplne oddeliť 
všeobecné vyhľadávacie služby od služieb špecializovaných;

Odvetvové politiky

19. vyzýva Komisiu, aby v digitálnej ére systematickejšie využívala vyšetrovanie v odvetviach 
nevyhnutných pre každodenný život občanov, ako je doprava alebo médiá;

20. opätovne zdôrazňuje, že dane sa niekedy využívajú ako nepriama štátna pomoc, čím na 
vnútornom trhu vznikajú nerovné podmienky hospodárskej súťaže;

21. vyzýva Komisiu, aby naplno uplatňovala stratégiu modernizácie štátnej pomoci, najmä pri 
transformácii energetiky;

22. vyzýva Komisiu, aby preskúmala nezrovnalosti medzi pravidlami štátnej pomoci v oblasti 
pomoci na likvidáciu a režimom riešenia krízových situácií podľa smernice o ozdravení a 
riešení krízových situácií bánk a podľa toho zrevidovala svoje oznámenie o bankovníctve z 
roku 2013;

Viac ohľadu voči občanom od Parlamentu 

23. žiada, a to bez zmien súčasnej zmluvy, pravidelné uplatňovanie riadneho legislatívneho 
postupu v politike hospodárskej súťaže, ako to bolo v prípade smerníc o škodách a o 
„ECN+“;

24. vyzýva Komisiu, aby pravidelne informovala Parlament o vykonávaní a monitorovaní 
dohôd o spolupráci v oblasti hospodárskej súťaže a aby ho zapájala do svojich 
medzinárodných aktivít;

25. potvrdzuje svoje želanie, aby jeho úloha pri vymedzovaní a rozvíjaní politiky hospodárskej 
súťaže bola významnejšia, ako v prípade Kongresu USA, ktorý dokonca môže začať 
vyšetrovanie;

26. žiada, aby ho Komisia systematicky zapájala do práce pracovných a odborných skupín, 
najmä pokiaľ ide o vymedzovanie nástrojov tzv. mäkkého práva (soft law);

27.  vyzýva Komisiu, aby organizovala viacodvetvové a medziinštitucionálne fóra, do ktorých 
sa budú zapájať národné regulačné orgány a národné združenia spotrebiteľov, a aby 
odstránila roztrieštenosť v politike hospodárskej súťaže;

28. pripomína význam koordinácie s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže 
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a vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu predložila hodnotenie podmienok 
vykonávania smernice o ESHS+;

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, národným 
parlamentom a vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska politika hospodárskej súťaže je uznávaná aj ďaleko za hranicami Európskej únie pre 
svoju účinnosť, dôveryhodnosť, užitočnosť a dobré prepojenie s vnútroštátnymi politikami 
členských štátov EÚ. Jej dôveryhodnosť spočíva v zavádzaní a uplatňovaní dlhodobo 
stabilných pravidiel a nepodlieha zmenám politických cieľov. Európska politika hospodárskej 
súťaže sa osvedčila aj tým, že nie je samoúčelná, ale slúži ako nástroj európskych 
spotrebiteľov. Spravodajca vyzýva na posilnenie týchto základov.

Európska únia v súčasnosti čelí veľkým geopolitickým, digitálnym, klimatickým a 
demokratickým výzvam. Politika hospodárskej súťaže nemôže byť jediným dostupným 
nástrojom na riešenie týchto výziev. Spravodajca má napriek tomu v úmysle identifikovať a 
navrhnúť niekoľko línií na zlepšenie, ktoré umožnia, aby politika hospodárskej súťaže 
zohrávala svoju úlohu naplno. Štruktúra správy teda nesleduje jednotlivé oblasti politiky 
hospodárskej súťaže. Jej zámerom je sústrediť sa na tieto kľúčové výzvy.

Spravodajkyňa zastáva názor, že Komisia by mala zaviesť niekoľko opatrení v súlade so 
stanoveným zámerom, ktorý súvisí s jej geopolitickými ambíciami, a presadiť postavenie 
Európy vo svete. Konkrétne by sa tieto opatrenia mali týkať vzťahu Európskej únie k jej 
partnerom, najmä v medzinárodnej spolupráci v oblasti politík hospodárskej súťaže, kontroly 
priamych zahraničných investícií alebo verejného obstarávania.  Môžu sa tiež premietnuť do 
politiky hospodárskej súťaže, ktorá podporuje vznik a vzostup európskych lídrov v kľúčových 
odvetviach, ako aj schopnosť reagovať na problémy pre zvrchovanosť Európy v oblasti 
hospodárskej súťaže vyvolané novými trhmi ako životné prostredie, umelá inteligencia alebo 
mestská mobilita.

Spravodajkyňa by tiež chcela vyzvať Komisiu, aby s cieľom prispôsobiť hospodársku 
súťaž digitálnemu veku rázne konala. To si vyžaduje zohľadniť rozmer súvisiaci s trhovou 
silou agregátorov „údajov“ na identifikáciu zneužívania dominantného postavenia a v 
kontexte koncentrácií. Z toho vyplývajú aj rozhodné a odhodlané opatrenia týkajúce sa 
sprostredkovateľských platforiem. Malo by sa tiež preskúmať zavedenie systémovej kontroly 
digitálnych trhov.

Spravodajkyňa navrhuje niekoľko spôsobov, ako prispôsobiť politiku hospodárskej súťaže 
výzvam globálneho otepľovania. Napríklad režim štátnej pomoci by sa mal zosúladiť s 
parížskymi dohodami a s transformáciou energetiky. Je nevyhnutné, aby v oblasti uvedenej 
ako posledná bola revízia príslušných usmernení príležitosťou na zavedenie prísnych 
energetických požiadaviek, ktoré sú nezlučiteľné s Parížskou dohodou.

Spravodajca zdôrazňuje potrebu účinnejšej a inkluzívnejšej politiky. Postupy sú niekedy 
príliš dlhé a nákladné. Navrhované nápravné opatrenia sa príliš často obmedzujú na prísne 
finančné opatrenia, ktoré nie sú dostatočne odrádzajúce. Spravodajkyňa sa domnieva, že je 
naliehavo potrebné predstaviť ukážku možných nápravných opatrení. Okrem toho treba, aby 
politika hospodárskej súťaže brala viac ohľadu na občanov, a to najmä výraznejším 
zapojením zhromaždenia, ktoré ich užšie zastupuje - Európskeho parlamentu. Výsledkom 
toho by bolo niekoľko opatrení uvedených v tejto správe.

Spravodajkyňa by napokon chcela, aby Komisia poskytla konkrétne odpovede na správy 
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Európskeho parlamentu. V tejto súvislosti spravodajca zámerne a niekedy až v plnom znení 
opakuje požiadavky z predchádzajúcich správ, v prípade ktorých sa zdá, že odpovede na ne 
nie sú dostatočné. Je mimoriadne dôležité, aby táto správa a rovnako aj predchádzajúce a 
nasledujúce správy boli prísne monitorované.


