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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o letnem poročilu o politiki konkurence EU
(2019/2131(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti členov od 101 do 
109,

– ob upoštevanju pravil, smernic, resolucij, javnih posvetov, sporočil in dokumentov 
Komisije na področju konkurence,

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 15. julija 2019 o politiki konkurence za leto 2018 
(COM(2019)0339) ter priloženega delovnega dokumenta služb Komisije z istega dne,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 31. januarja 2019 o letnem poročilu o politiki 
konkurence EU1,

– ob upoštevanju poslanice novoizvoljene predsednice Komisije Ursule von der Leyen za 
Margrethe Vestager z dne 10. septembra 2019,

– ob upoštevanju pisnih in ustnih odgovorov kandidatke za komisarko Margrethe Vestager 
na predstavitvi v Evropskem parlamentu 8. oktobra 2019,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o vračilu nezakonite in nezdružljive državne pomoči 
(2019/C 247/01),

 ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da 
bodo učinkoviteje uveljavljali pravila konkurence, in o zagotavljanju pravilnega 
delovanja notranjega trga2,

– ob upoštevanju osnutka mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 
19. novembra 2019 o poročilu Komisije z dne 15. julija 2019 o politiki konkurence za 
leto 2018,

 ob upoštevanju osnutka mnenja Odbora regij z dne 22. oktobra 2019 o poročilu Komisije 
z dne 15. julija 2019 o politiki konkurence za leto 2018,

 ob upoštevanju poročila o politiki konkurence za digitalno dobo, ki so ga leta 2019 
pripravili strokovnjaki na visoki ravni iz Evropske komisije,

 ob upoštevanju predloga Francije, Nemčije in Poljske z dne 4. julija 2019 o posodobitvi 
evropske politike konkurence,

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0062.
2 UL L 11, 14.1.2019, str. 3–33.
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 ob upoštevanju poročila Evropske potrošniške organizacije iz leta 2019 z naslovom The 
Role of Competition Policy in Protecting Consumers’ Well-being in the Digital Era 
(Vloga politike konkurence pri zaščiti dobrobiti potrošnikov v digitalni dobi),

 ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 22. marca in 27. maja 2019,

 ob upoštevanju izjave 18 držav članic na šestem ministrskem srečanju Prijatelji industrije 
18. decembra 2018,

 ob upoštevanju ravno potekajočega pregleda smernic za horizontalno sodelovanje,

 ob upoštevanju ravno potekajočega javnega posveta o horizontalnih uredbah o skupinskih 
izjemah,

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. julija 2018 
z naslovom Za prilagojen evropski pravni okvir za podjetja socialne ekonomije (INT871),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za mednarodno trgovino in Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0000/2019),

A. ker mora politika konkurence delovati v korist potrošnikom, hkrati pa evropska podjetja, 
zlasti mala in srednja, zaščititi pred nepošteno konkurenco zunaj Evrope;

B. ker se mora politika konkurence prilagoditi digitalnim, okoljskim, industrijskim in 
socialnim izzivom ter ob tem upoštevati cilje Pariškega sporazuma;

C. ker mora gospodarstvo postati bolj trajnostno in solidarno;

Vloga politike konkurence v dobi globalizacije

1. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo imela politika konkurence v svetu ustrezen vpliv, in 
sicer zlasti z okrepitvijo sodelovanja z ZDA in Kitajsko;

2. poziva Komisijo, naj nadzoruje neposredne tuje naložbe in se pri tem ne omeji zgolj na 
mehanizem pregleda;

3. poziva Komisijo, naj zagotovi vzajemnost s tretjimi državami na področju javnih naročil 
in pri naložbeni politiki;

4. poziva Komisijo, naj spodbuja pomembne projekte skupnega evropskega interesa na 
področju prelomnih tehnologij, ter naj poenostavi ustrezne določbe in omili zahteve, da 
bi se lahko upoštevali tudi manjši raziskovalni projekti v industrijskem sektorju;

5. poziva Komisijo, naj nadzor nad državno pomočjo evropskim gospodarskim subjektom 
izvaja uravnoteženo, da bi preprečili nesorazmerje s tujimi konkurenti, nad katerimi se ta 
nadzor ne izvaja;
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6. poziva Komisijo, naj sprejme pristop, ki bo bolj naklonjen industrijskemu sodelovanju, 
da bi se lahko oblikovala vodilna evropska podjetja, ki bodo konkurenčna na svetovni 
ravni;

7. zahteva, naj se pregleda opredelitev upoštevnega trga, da bi se v njej upoštevala 
dolgoročna vizija, ki bi vključevala svetovno razsežnost in potencialno prihodnjo 
konkurenco;

Prilagajanje konkurence digitalni dobi

8. poziva Komisijo, naj pregleda pravila o združitvah in okrepi protimonopolno ukrepanje, 
pri tem pa naj upošteva učinke tržne in omrežne moči, povezane z osebnimi in finančnimi 
podatki; predlaga, naj se za vsako združitev teh podatkov na trgu opravi predhodni 
nadzor, ne glede na določene mejne vrednosti;

9. poudarja, da prevzemanje zagonskih podjetij s strani prevladujočih tržnih akterjev hromi 
inovativnost in ogroža samostojnost, ter poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bo v zvezi 
s tovrstnimi prevzemi uporabljalo načelo obrnjenega dokaznega bremena;

10. poudarja, da nekateri subjekti izkoriščajo svoj dvojni status platforme in ponudnika ter 
svoj položaj zlorabljajo za vsiljevanje nepoštenih pogojev konkurentom; Komisijo 
poziva, naj jih sankcionira;

11. poziva Komisijo, naj uvede centraliziran sistem predhodnega nadzora trga, nacionalnim 
organom zagotovi potrebna sredstva za anonimno zbiranje podatkov in uvede namenska 
pravila, ko bo ta dejavnost postala sistemska;

12. Komisijo opozarja na nedavne primere, ko so tuja monopolna podjetja prevzela 
upravljavce digitalnih zdravstvenih podatkov, in poudarja, da tu ne gre le za 
protikonkurenčne učinke teh prevzemov, pač pa tudi za tveganje za varstvo zasebnosti;

13. poudarja, da imajo posredniške platforme sicer pomembno vlogo pri zagotavljanju 
dostopa potrošnikov do spletnih storitev, vendar nekatere svoj privilegirani položaj 
zlorabljajo, saj prevzemajo tudi nadzorno vlogo; poziva Komisijo, naj zaključi svojo 
predhodno preiskavo v zvezi s pritožbo podjetja Spotify glede protikonkurenčnega 
ravnanja podjetja Apple in čim prej začne uradni postopek;

14. spodbuja Komisijo, naj poveča svobodno izbiro potrošnikov in ustanovi evropski organ 
za varstvo potrošnikov;

Učinkovitost instrumentov politike konkurence

15. opozarja, da podjetja pogosto plačujejo visoke globe, a jih na koncu prenesejo na 
potrošnike;

16. opozarja, da se protimonopolna pravila le prepočasi uvajajo; še enkrat poudarja, da za 
nekatere akterje začetek dolgotrajnih in dragih postopkov pomeni finančno in strukturno 
tveganje; poziva Komisijo, naj razmisli o določitvi rokov, pri tem pa naj upošteva 
ekonomski časovni okvir podjetij;
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17. poudarja, da je treba nemudoma uporabiti previdnostne ukrepe, s katerimi se bomo 
prilagodili hitremu razvoju novih trgov in onemogočili vsako ravnanje, ki bi resno škodilo 
konkurenci; poziva Komisijo, naj ublaži merila v zvezi s temi ukrepi, da bi preprečila 
morebitno nepopravljivo škodo;

18. obžaluje, da Komisija kljub večkratnim zahtevam še vedno ni zaključila preiskave v zvezi 
s primerom Google Shopping, ki jo je začela že leta 2010; poudarja, da nimamo na voljo 
ciljnih in učinkovitih popravnih ukrepov, ki bi jih predhodno preizkusili skupaj s 
prizadetim podjetjem, zato bo morda potrebna popolna strukturna ločitev splošnih in 
specializiranih storitev iskanja;

Sektorske politike

19. poziva Komisijo, naj bolj sistematično opravlja preiskave v sektorjih, ki so v digitalni 
dobi bistveni za vsakodnevno življenje državljanov, kot so prevoz ali mediji;

20. ponovno poudarja, da se davčna ureditev včasih uporablja za posredno zagotavljanje 
državne pomoči, kar na notranjem trgu ustvarja neenake konkurenčne pogoje;

21. poziva Komisijo, naj začne v celoti izvajati strategijo za posodobitev področja državne 
pomoči, zlasti v zvezi z energetskim prehodom;

22. poziva Komisijo, naj znova preuči neskladja med pravili o državni pomoči na področju 
likvidacije in ureditvijo reševanja iz direktive o sanaciji in reševanju bank, nato pa 
skladno s tem pregleda svoje sporočilo o bančništvu iz leta 2013;

Večje upoštevanje državljanov prek Evropskega parlamenta 

23. poziva, naj se na področju politike konkurence brez spremembe primarnih pogodb 
uporablja redni zakonodajni postopek, po zgledu direktive o zavarovanju, razen 
življenjskega, in direktive o Evropski mreži za konkurenco plus (ECN+);

24. poziva Komisijo, naj Parlamentu redno poroča o izvajanju in spremljanju sporazumov o 
sodelovanju na področju konkurence ter ga vključi v svojo mednarodno dejavnost;

25. izraža željo po večji vlogi pri oblikovanju in razvoju politike konkurence po zgledu 
kongresa ZDA, ki ima celo pristojnosti za začetek preiskav;

26. poziva Komisijo, naj Parlament sistematično vključi v delo delovnih skupin in 
strokovnjakov, zlasti v oblikovanje instrumentov mehkega prava;

27. poziva Komisijo, naj organizira večsektorske in medinstitucionalne forume, v katerih 
bodo sodelovali nacionalni regulatorji in nacionalne skupine potrošnikov, ter politiko 
konkurence poveže z drugimi področji delovanja;

28. opozarja, da je pomembno usklajevanje z nacionalnimi organi, pristojnimi za 
konkurenco, in poziva Komisijo, naj Evropskemu parlamentu posreduje oceno stanja v 
zvezi z izvajanjem direktive o Evropski mreži za konkurenco plus;

29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, nacionalnim 
parlamentom in nacionalnim organom, pristojnim za konkurenco.
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OBRAZLOŽITEV

Evropska politika konkurence je tudi zunaj Evropske unije dobro znana po svoji 
učinkovitosti, verodostojnosti, koristnosti in tesni povezanosti z nacionalnimi politikami 
držav članic EU. Verodostojna je, ker temelji na oblikovanju in uporabi predpisov, ki se skozi 
čas ne spreminjajo zlahka in nanje ne vplivajo dogodki trenutne politike. Prav tako se je 
izkazalo, da ni sama sebi namen, temveč orodje, ki služi evropskim potrošnikom.

Poročevalka poziva k okrepitvi teh temeljev

Evropska unija se danes sooča z velikimi geopolitičnimi, digitalnimi in podnebnimi izzivi, 
pa tudi z izzivi na področju demokracije. Teh izzivov ni mogoče reševati zgolj s politiko 
konkurence. Kljub temu namerava poročevalka preučiti in predlagati nekatere možnosti za 
izboljšanje, da bo lahko politika konkurence v celoti odigrala svojo vlogo. Poročilo se zato ne 
osredotoča na posamezna področja te politike, temveč na omenjene ključne izzive.

Poročevalka meni, da mora Komisija v skladu z izraženo namero, da si bo zastavila 
geopolitične ambicije in uveljavila položaj Evrope v svetu, sprejeti kar nekaj ukrepov. Ti 
ukrepi bi morali konkretno obravnavati odnose med Evropsko unijo in njenimi partnericami, 
zlasti na področju mednarodnega sodelovanja v okviru politik konkurence, nadzora 
neposrednih tujih naložb in javnih naročil. V politiki konkurence bi to denimo pomenilo 
ukrepe, s katerimi bi spodbujali uveljavljanje in vzpon evropskih vodilnih akterjev v ključnih 
sektorjih ter se odzivali na izzive konkurence, ki jih prinašajo novi trgi, da bi Evropa ohranila 
suverenost na področjih, kot so okolje, umetna inteligenca ali mobilnost v mestih.

Poročevalka želi Komisijo tudi pozvati, naj odločno ukrepa, da bi politiko konkurence 
prilagodili digitalni dobi. Tako je treba pri ugotavljanju zlorab prevladujočega položaja in 
zlorab v primeru združitev upoštevati vidik tržne moči zbiralcev podatkov. Prav tako bi 
morali ostro in odločno ukrepati v zvezi s posredniškimi platformami. Preučiti bi bilo treba 
tudi možnost, da se uvede sistemski nadzor digitalnih trgov.

Poročevalka predlaga nekaj načinov, da bi politiko konkurence uskladili z izzivi globalnega 
segrevanja. Tako bi morali na primer pravila o državni pomoči uskladiti s pariškimi 
sporazumom in energetskim prehodom. Pri tem je bistveno, da se pri reviziji ustreznih 
smernic uvedejo stroge zahteve glede vrst energije, ki niso v skladu z omenjenim 
sporazumom.

Poročevalka poudarja, da mora biti politika učinkovitejša in bolj vključujoča. Postopki so 
včasih predolgi in predragi, kot rešitev pa se še vedno prepogosto predlagajo zgolj finančni 
ukrepi, ki nimajo vedno dovolj odvračalnega učinka. Poročevalka meni, da je nujno treba najti 
še druge možne rešitve, politika konkurence pa mora bolj upoštevati državljane, zlasti z 
vključevanjem skupščine, ki jih zastopa, tj. Evropskega parlamenta. V tem poročilu so 
predstavljeni nekateri možni ukrepi.

Poročevalka tudi želi, da bi se Komisija na poročila Evropskega parlamenta odzvala s 
konkretnimi odgovori, zato namenoma in mestoma v celoti ponavlja zahteve iz prejšnjih 
poročil, na katere je Komisija podala odgovore, ki se ne zdijo zadovoljivi. To poročilo je 
nujno treba natančno spremljati, enako pa velja tudi za prejšnja in prihodnja poročila.


