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NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 

aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje, že boj proti roztrieštenosti jednotného digitálneho trhu, a to aj preskúmaním 

povahy existujúcich prekážok pre kľúčové sektory tohto trhu, zabezpečenie otvoreného 

internetu a zakotvenie neutrality siete do právnych predpisov EÚ, s cieľom zabezpečiť, 

aby sa ku každej internetovej prevádzke pristupovalo rovnako, bez diskriminácie, 

obmedzovania alebo zasahovania do nej, sú nevyhnutnými prvkami podporovania 

hospodárskej súťaže a posilňovania rastu, konkurencieschopnosti a dôvery spotrebiteľov v 

digitálny sektor; domnieva sa, že otvorené normy a interoperabilita prispievajú k 

spravodlivej hospodárskej súťaži; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby politika hospodárskej 

súťaže bola nadčasová a aby sa v jej rámci zohľadňovali nové formy internetového 

predaja; 

2. zdôrazňuje, že úsilie o posilnenie hospodárskej súťaže, a to aj prostredníctvom rozvoja 

jednotného digitálneho trhu, ako aj ďalších aspektov sektora služieb, by sa malo vyvíjať v 

záujme spotrebiteľov a MSP; opätovne pripomína, že toto úsilie spotrebiteľom prinesie 

lepší výber a rozvinie prostredie, v ktorom MSP a mikropodniky budú môcť prejaviť 

väčšiu inovatívnosť a tvorivosť; je presvedčený, že na uplatňovanie politiky v oblasti 

hospodárskej súťaže sú nevyhnutné pohotové opatrenia regulačných orgánov a orgánov 

presadzovania práva zamerané na boj proti nekalým a nespravodlivým praktikám; 

3. konštatuje, že trh s online vyhľadávaním a trh s reklamou majú osobitný význam pri 

zabezpečovaní podmienok hospodárskej súťaže na jednotnom digitálnom trhu; preto 

vyzýva Komisiu, aby v plnej miere presadzovala pravidlá hospodárskej súťaže a riešila 

problémy týkajúce sa hospodárskej súťaže na týchto trhoch a zohľadňovala pritom celú 

štruktúru jednotného digitálneho trhu a využívala nástroje, ktoré má k dispozícii na 

zlepšenie situácie v oblasti hospodárskej súťaže, s cieľom nájsť nápravné opatrenia, ktoré 

budú na prospech všetkých zainteresovaných strán; domnieva sa, že zneužívajúce 

dominantné pozície získané na základe takzvaných výhod spojených s prvenstvom v 

digitálnom sektore, najmä v nových digitálnych službách peer-to-peer, by sa mali 

podrobnejšie monitorovať; 

4. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že spravodlivá hospodárska súťaž neznamená len to, že by 

nemalo dochádzať k zneužívaniu postavenia na trhu, ale aj to, že trh by mal mať 

dostatočný počet subjektov, pričom by mal ostať otvorený pre nové subjekty; preto 

vyzýva Komisiu, aby preskúmala povahu existujúcich prekážok vstupu pre kľúčové 

sektory jednotného digitálneho trhu; 

5. rozhodne víta záväzky, ktoré prijala komisárka Vestager počas vypočutia v Parlamente, 

najmä pokiaľ ide o užšiu spoluprácu s Parlamentom; víta jej pripomienku, že ochrana 

proti narušeniam hospodárskej súťaže a ochrana proti zneužívaniu dominantných pozícií v 

digitálnom hospodárstve sú v konečnom dôsledku na prospech spotrebiteľom; rešpektuje 

nezávislosť antitrustových postupov a rozhodnutí Komisie, a to aj čo sa týka sťažností; 

zdôrazňuje, že treba zabezpečiť väčšiu transparentnosť orgánov zodpovedných za 

uplatňovanie pravidiel v oblasti hospodárskej súťaže a ochrany údajov; 
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6. domnieva sa, že politika Únie v oblasti hospodárskej súťaže by nemala poškodzovať 

ostatné politiky; vyzýva Úniu a členské štáty, aby podporovali rozvoj európskych 

celosvetových lídrov v oblastiach, ktoré vytvárajú rast, ako je digitálny sektor; 

7. vyzýva členské štáty, aby včas zaviedli nové pravidlá EÚ v oblasti verejného obstarávania 

vrátane ustanovení o kritériách spojených s predmetom zákazky, vrátane sociálnych, 

environmentálnych a inovačných charakteristík, a ustanovení o elektronickej verejnej 

správe, elektronickom obstarávaní a rozdelení na časti, s cieľom posilniť spravodlivú 

hospodársku súťaž, a zabezpečiť najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou pre verejné 

orgány; nalieha na Komisiu, aby zabezpečila čo najširšie uplatňovanie týchto pravidiel s 

cieľom bojovať proti narušeniam hospodárskej súťaže spôsobeným koordináciou 

konkurentov pri predkladaní ponúk, proti zneužívaniu dominantnej pozície, diskriminácii 

a nedostatočnému prístupu MSP; vyzýva Komisiu, aby svoju činnosť vyvíjala v 

globálnom rámci tým, že spojí politiku Únie v oblasti hospodárskej súťaže v rámci Európy 

s obhajobou otvorenia trhov verejného obstarávania mimo EÚ; 

8. poukazuje na dôležitosť podrobných a jasných pokynov Komisie pre podniky, najmä 

MSP, ako aj pre verejné orgány, na základe ktorých by mohli lepšie pochopiť nedávno 

prijaté právne predpisy v oblasti verejného obstarávania a predovšetkým nové formy 

flexibility, ktoré tieto predpisy ponúkajú; 

9. vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala centralizáciu nákupov na trhoch verejného 

obstarávania s cieľom zabrániť nadmernej koncentrácii kúpnej sily a kolúzii a zachovať 

príležitosti na prístup na trh pre MSP v súlade s iniciatívou „Small Business Act“ pre 

Európu; 

10. vyzýva Komisiu, aby pri uplatňovaní postupov verejného obstarávania prostredníctvom 

generálnych riaditeľstiev a agentúr udeľovala viac zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek 

s hodnotou vyše 193 000 EUR namiesto takmer výlučného využívania rámcových dohôd, 

ktoré predstavujú prekážku otvorenia trhu verejného obstarávania pre európske MSP, 

pretože z nich majú úžitok len veľké spoločnosti a konzorciá so sídlom v blízkosti stredísk 

rozhodovania; 

11. víta prijatie smernice o žalobách o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia 

antitrustových predpisov, na základe ktorej sa poskytne kompenzácia obetiam porušenia 

antitrustových právnych predpisov EÚ; domnieva sa, že včasné a primerané vykonávanie 

tejto smernice je nevyhnutné na vyhodnotenie jej plánovaného pozitívneho účinku na 

zlepšovanie prístupu MSP a jednotlivých spotrebiteľov k právnym prostriedkom; 

zdôrazňuje, že prístup k spravodlivosti v tejto oblastivrátane prípadnej možnosti 

kolektívneho uplatnenia nároku na nápravu, sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov politiky 

EÚ v oblasti hospodárskej súťaže; vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala vykonávanie 

uvedenej smernice v členských štátoch a zabezpečila rovnaké uplatňovanie jej ustanovení 

v celej EÚ; 

12. konštatuje, že v mnohých členských štátoch stále nie je jasné, či sa financovanie 

európskych spotrebiteľských centier považuje za nelegálnu štátnu pomoc; obáva sa, že v 

dôsledku toho je ohrozené financovanie týchto centier; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

oboznámila členské štáty s tým, že treba informovať o tomto financovaní s cieľom zaručiť 

nepretržitú podporu európskym spotrebiteľským centrám; 
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13. víta bielu knihu s názvom Smerom k účinnejšej kontrole koncentrácií v EÚ, ktorá sa 

zameriava na zlepšenie a zjednodušenie postupov; domnieva sa, že účinné nástroje na boj 

proti narušeniam hospodárskej súťaže sú veľmi dôležité na fungovanie jednotného trhu a 

v konečnom dôsledku prinášajú osoh spotrebiteľom; domnieva sa, že zatiaľ čo 

nadobudnutie nekontrolných menšinových podielov môže v niektorých prípadoch 

poškodzovať hospodársku súťaž, mala by sa nájsť správna rovnováha medzi bojom proti 

narušovaniu hospodárskej súťaže a vytváraním neprimeranej záťaže podnikov; 

14. domnieva sa, že nedostatočná hospodárska súťaž v sieťových odvetviach si vyžaduje 

lepšiu koordináciu medzi politickými a regulačnými opatreniami, presadzovaním 

antitrustových pravidiel a investíciami verejného a súkromného sektora do infraštruktúry; 

víta plán Komisie riešiť problémy na trhu s energiou; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 

spravodlivá hospodárska súťaž a vykonávanie pravidiel v oblasti hospodárskej súťaže sú 

dôležité a prispievajú k udržateľnosti, konkurencieschopnosti a bezpečnosti dodávok; 

15. víta rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 11. septembra 2014 o poplatkoch za 

používanie kreditných kariet narúšajúcich hospodársku súťaž, ako aj úspešné opatrenia 

Komisie na zabezpečenie toho, aby postupy štandardizácie v odvetví platobných služieb 

neovplyvnili vstup na trh a inováciu; pripomína pozíciu Parlamentu, že by sa mali zaviesť 

obmedzenia poplatkov za používanie kariet s cieľom ušetriť spotrebiteľom zbytočné 

náklady; v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby urýchlila proces mapovania činností 

zameraných na štandardizáciu mobilných platieb a zároveň zabezpečila, aby podniknuté 

kroky neviedli k vylúčeniu nových subjektov z trhu ani zvýhodňovaniu dominantných 

subjektov a aby regulačný rámec bol technologicky neutrálny v záujme uľahčenia 

budúceho technologického rozvoja; 

16. poukazuje na rozmer jednotného trhu v rámci politiky hospodárskej súťaže vyplývajúci zo 

zmluvy, ako aj na význam ochrany spotrebiteľa pri tvorbe politiky hospodárskej súťaže; 

vyzýva Komisiu, aby pokračovala v štruktúrovanom dialógu, ktorý jej predchodkyňa 

nadviazala s Parlamentom; 

17. pripomína, že na posilňovanie rastu a vytváranie kvalitných pracovných miest v Európe je 

nevyhnutný konkurencieschopný jednotný trh; zdôrazňuje, že politika hospodárskej 

súťaže je kľúčovou oblasťou, v ktorej Európa môže ešte lepšie slúžiť občanom tým, že 

zefektívni jednotný trh; 

18. zdôrazňuje skutočnosť, že politika hospodárskej súťaže zohráva kľúčovú úlohu pri 

posilňovaní holistického prístupu k jednotnému trhu zameraného na riešenie 

hospodárskych, sociálnych a environmentálnych problémov Európy; vyzýva Komisiu, aby 

skutočne rešpektovala potreby občanov, spotrebiteľov a MSP tým, že presunie ich obavy 

do centra rozhodovacieho procesu tak, aby navrhovaná politika hospodárskej súťaže 

mohla byť na osoh európskym občanom; 

19. víta iniciatívu Komisie zameranú proti medzinárodným požičovniam automobilov a na 

zastavenie praktík, ktoré zabraňujú spotrebiteľom získať na základe krajiny pôvodu čo 

najlepšiu cenu; zdôrazňuje, že spotrebiteľom by sa nemalo zabraňovať v tom, aby pri 

nákupe tovaru a služieb v rámci jednotného trhu využívali čo najlepšie ceny; 
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