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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o výroční zprávě o politice EU v oblasti hospodářské soutěže

(2012/XXXX(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na zprávu Komise o politice hospodářské soutěže za rok 2011 
(COM(2012)0253) a související pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2012)0141),

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel 
hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy1,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování 
podniků (nařízení ES o spojování)2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. října 2008 o použití pravidel pro poskytování 
státní podpory na opatření přijatá ve vztahu k finančním institucím v souvislosti se 
současnou globální finanční krizí (sdělení o bankovnictví)3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. prosince 2008 s názvem „Rekapitalizace 
finančních institucí během současné finanční krize: omezení podpory na nezbytné 
minimum a záruky proti neoprávněnému narušení hospodářské soutěže“ (sdělení o 
rekapitalizaci)4,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. února 2009 o nakládání se znehodnocenými 
aktivy v bankovním sektoru Společenství (sdělení o znehodnocených aktivech)5,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. července 2009 o návratu k životaschopnosti a 
hodnocení restrukturalizačních opatření ve finančním sektoru v současné krizi podle 
pravidel pro státní podporu (sdělení o restrukturalizaci)6,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. prosince 2008 o dočasném rámci Společenství 
pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a 
hospodářské krize (původní sdělení o dočasném rámci)7,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. prosince 2010 o dočasném rámci Unie pro opatření 
státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize 
(nové sdělení o dočasném rámci)8, které nahrazuje sdělení, jehož platnost skončila dne 
31. prosince 2010,

                                               
1 Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.
2 Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.
3 Úř. věst. C 270, 25.10.2008, s. 8.
4 Úř. věst. C 10, 15.1.2009, s. 2.
5 Úř. věst. C 72, 26.3.2009, s. 1.
6 Úř. věst. C 195, 19.8.2009, s. 9.
7 Úř. věst. C 16, 22.1.2009, s. 1.
8 Úř. věst. C 6, 11.1.2011, s. 5.
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– s ohledem na sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na 
vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu1,

– s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu2,

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Rámec Evropské unie pro státní podporu ve 
formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011)“3,

– s ohledem na nařízení Komise o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného 
hospodářského zájmu4,

– s ohledem na studii z června 2011 nazvanou „Státní podpora – pravidla pro finanční 
služby a reálnou ekonomiku v době krize“, kterou nechal vypracovat Parlament5,

– s ohledem na studii z června 2012 s názvem „Kolektivní odškodnění v oblasti 
antimonopolního režimu“, kterou nechal vypracovat Parlament6,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise s názvem „Veřejné konzultace: Směrem 
k soudržnému evropskému přístupu ke kolektivnímu odškodnění“ (SEC(2011)0173),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Modernizace státní podpory v EU“ 
(COM(2012)0209),

– s ohledem na pokyny Komise k některým opatřením státní podpory v souvislosti se 
systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2012 (dále 
jen „pokyny k ETS“)7,

– s ohledem na rámcovou dohodu ze dne 20. listopadu 2010 o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí8 (dále jen „rámcová dohoda“), a zejména na články 129

a 1610 této dohody, 

– s ohledem na prohlášení ze summitu eurozóny z 29. června 201211, 

                                               
1 Úř. věst. C 8, 11.1.2012, s. 4.
2 Úř. věst. L 7, 11.1.2012, s. 3.
3 Úř. věst. C 8, 11.1.2012, s. 15. 
4 Úř. věst. L 114, 26.4.2012, s. 8.
5 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=cs&file=42288
6 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351
7 Úř. věst. C 158, 5.6.2012, s. 4.
8 Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.
9 „Každý člen Komise zajistí, aby docházelo k pravidelnému a přímému předávání informací mezi členy Komise 
a předsedou příslušného parlamentního výboru.“
10 „Do tří měsíců od přijetí parlamentního usnesení Komise poskytuje Parlamentu písemné informace o činnosti, 
jež byla reakcí na konkrétní požadavky vyjádřené v usneseních Parlamentu, včetně toho, že bude informovat 
Parlament o situacích, kdy se nemohla řídit názory Parlamentu. [...]“
11 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
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– s ohledem na svá usnesení ze dne 22. února 2005 o XXXIII. zprávě Komise o 
hospodářské soutěži – 20031, ze dne 4. dubna 2006 o zprávě Komise o politice v oblasti 
hospodářské soutěže 20042, ze dne 19. června 2007 o zprávě o politice hospodářské 
soutěže za rok 20053, ze dne 10. března 2009 o zprávách o politice hospodářské soutěže za 
roky 2006 a 20074, ze dne 9. března 2010 o zprávě o politice hospodářské soutěže za rok 
20085, ze dne 20. ledna 2011 o zprávě o politice hospodářské soutěže za rok 20096 a ze 
dne 2. února 2012 o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o reformě pravidel státní podpory 
EU pro služby obecného hospodářského zájmu8,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7–…./2011),

A. vzhledem k tomu, že politika hospodářské soutěže je nedílnou součástí EU a úhelným 
kamenem evropského sociálně tržního hospodářství;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2011 se krize prohloubila a způsobila propad hospodářství v 
EU;

C. vzhledem k tomu, že politika hospodářské soutěže je nezbytným předpokladem pro boj 
s krizí, je zásadní při podpoře strategie Evropa 2020 a pro vytvoření bankovní unie, 
skutečné hospodářské a měnové unie a hlubší integraci;

Obecné poznámky

1. vítá zprávu Komise o politice hospodářské soutěže za rok 2011; konstatuje, že nová 
tematická struktura se se soustředí na otázky, na něž poukázal Parlament a umožňuje jasně 
vymezit priority, cíle a přijatá opatření;

2. obhajuje názor, že při vypracovávání předpisů pro jednotlivá odvětví je nutné mít na 
paměti cíle politiky hospodářské soutěže, aby bylo možné podnikům, spotřebitelům a 
občanům zajistit řádné fungování trhů;

Reakce na krizi

3. poukazuje na to, že prodloužení mimořádného krizového režimu státních podpor přispělo 
k zachování finanční stability, zamezilo protekcionismu a podílelo se na vzniku 
mechanismu pro bankovní restrukturalizaci a řešení krize, což je ku prospěchu především 
v zemích zapojených do programů; 

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2005)0032.
2 Přijaté texty, P6_TA(2006)0120.
3 Přijaté texty, P6_TA(2007)0263.
4 Přijaté texty, P6_TA(2009)0099.
5 Přijaté texty, P7_TA(2010)0050.
6 Přijaté texty, P7_TA(2011)0023.
7 Přijaté texty, P7_TA(2012)0031.
8 Přijaté texty, P7_TA(2011)0494.
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4. má za to, že je nutné, aby banky, které jsou příjemci státní podpory, zredukovaly svou 
velikost, zaměřily svůj obchodní model na životaschopnou část činností a co nejvíce 
omezily dopad na konkurenční subjekty, které příjemci pomoci nejsou, a na daňové 
poplatníky v EU;

5. připomíná prohlášení ze summitu eurozóny ze dne 29. června 2012; souhlasí s tím, že je 
bezpodmínečně nutné překonat začarovaný kruh mezi bankami a vládami, získat možnost 
provést rekapitalizaci bank přímo pomocí Evropského mechanismu stability a neprodleně 
zřídit jednotný mechanismus dohledu; 

6. žádá Komisi, aby přísně uplatňovala antimonopolní pravidla a pravidla kontroly spojování 
podniků, a podporovala tak transparentní, otevřené a spravedlivé finanční trhy; oceňuje, 
že Komise provádí vyšetřování trhu s OTC deriváty, především co se týče údajů a služeb 
spadajících do trhu se swapy úvěrového selhání (CDS), platebních služeb a šíření 
finančních informací na trhy;

7. vyzývá orgány EU pro hospodářskou soutěž, aby sledovaly působení a tržní dopad 
velkých finančních subjektů a oligopolů, jako jsou ratingové agentury, a případy cenových 
výkyvů, které souvisí s finančními trhy, a zabývaly se především údajnými manipulacemi 
se sazbami LIBOR, EURIBOR a TIBOR;

Podpora růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti

8. uznává, že politika hospodářské soutěže je hlavní hnací silou produktivity a 
konkurenceschopnosti na celosvětové úrovni a že má zásadní význam při podpoře 
zdravých veřejných financí a cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění; 

9. zdůrazňuje, že k prohloubení jednotného trhu, dosažení cílů Digitální agendy a k podpoře 
inovací je nutná stabilní hospodářská soutěž; poukazuje na to, že veškeré antimonopolní 
nástroje, nástroje státní podpory a kontroly spojování podniků mají klíčový význam pro 
obnovu hospodářství; 

10. pověřuje Komisi, aby účinně prosazovala politiku hospodářské soutěže a aby podporovala 
ekologicky šetrné technologie a zdroje; podotýká, že nové pokyny k systému pro 
obchodování s emisními povolenkami by měly přispět k zamezení úniku uhlíku, 
zachování cenových signálů a k minimalizaci narušení hospodářské soutěže;

11. zdůrazňuje, že politika hospodářské soutěže by měla podporovat sociální začlenění, a to 
prostřednictvím přístupu na trhy, hospodářského pokroku a lepšího nakládání s veřejnými 
výdaji, zabránit soupeření v poskytování dotací v rámci EU a zmocnit členské státy k 
nápravě selhání trhu a podpoře služeb obecného zájmu a zranitelných osob; 

Podpora služeb obecného hospodářského zájmu

12. zdůrazňuje, že nový balíček pro oblast služeb obecného hospodářského zájmu by měl 
poskytnout jednodušší, jasnější a pružnější rámec pro podporu vysoce kvalitních 
veřejných služeb; souhlasí s tím, že vyňaty by měly být nemocnice, sociálního bydlení a 
veškeré sociální služby a služby obecného hospodářského zájmu pod úrovní de minimis;
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13. vyzývá orgány EU pro hospodářskou soutěž, aby sledovaly trhy s farmaceutickými, 
zdravotními a pojišťovacími službami (zejména trhy s inovativními léčivými přípravky a 
generiky), možná zneužití patentových práv a diskriminační jednání; poznamenává, že 
organizace zdravotnictví a sociální ochrany sice spadá v první řadě do působnosti 
členských států, avšak že tyto služby by měly podléhat kontrole, aby bylo možné zachovat 
veřejné finance a práva občanů EU;

Zlepšení podmínek pro spotřebitele: příklad potravinářského odvětví

14. je znepokojen tím, že od poloviny roku 2007 došlo k výraznému nárůstu cen potravin, že 
ceny producentů silně kolísají a že ceny potravin pro spotřebitele zásadním způsobem 
přispívají k celkové inflaci; zdůrazňuje, že nový rámec pro kolektivní vyjednávání v 
hodnotovém řetězci by měl být doplněn činností organizací producentů ve prospěch 
hospodářské soutěže a platformou pro sledování cen potravin;

15. na toto téma očekává zprávu Evropské sítě pro hospodářskou soutěž; bere na vědomí 
skutečnost, že odvětvím, kde se nejčastěji provádí antimonopolní šetření, jsou obiloviny a 
mléčné výrobky, a vybízí vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž, aby v této oblasti 
rozšířily své aktivity;

Podpora legitimity a efektivity hospodářské soutěže

16. podporuje aktivní zapojení Parlamentu do utváření politiky hospodářské soutěže, včetně 
spolurozhodovacích pravomocí; domnívá se, že Komise musí nést plnou zodpovědnost a 
řídit se usneseními Parlamentu; usiluje o posílení probíhajícího strukturovaného dialogu;

17. vyzývá Komisi, aby i nadále jednala nestranně a objektivně a byla otevřená možným 
vylepšením řízení ohledně porušení pravidel hospodářské soutěže; hájí procesní práva, 
včetně práva podniků na přístup ke spisům Komise ještě před slyšením;

18. doporučuje, aby byl používán postup mimosoudního vyrovnání a případně odrazující a 
přiměřené pokuty a aby se současně předešlo nepříznivým hospodářským a sociálním 
důsledkům toho, že podniky, které se dostaly do potíží, budou vytlačeny z trhu;

19. konstatuje, že pokuty by neměly podnikům bránit v tom, aby své vedoucí pracovníky a 
další zaměstnance interně povolávaly k odpovědnosti, nebo případně členským státům v 
tom, aby se zabývaly otázkami trestní odpovědnosti; žádá Komisi, aby v tomto ohledu 
zveřejnila sdělení;

20. žádá Komisi, aby v rámci řádného legislativního postupu předložila návrh, který usnadní 
podávání individuálních i kolektivních žalob o náhradu škod utrpěných společnostmi a 
spotřebiteli v důsledku porušení antimonopolního práva EU; domnívá se, že uvedený 
návrh by měl podpořit hospodářskou soutěž, nikoli však vznik neoprávněných soudních 
sporů, měl by se vztahovat na případy drobných či blíže neurčených škod a měl by zajistit 
plný soulad s veřejnoprávním vymáháním práva;

21. kladně hodnotí spolupráci v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž a s 
vnitrostátními soudy, jejímž cílem je zajistit efektivitu a soudržnost politik hospodářské 
soutěže v celé EU; vyzývá Komisi, aby podporovala sbližování předpisů a dohody 
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o spolupráci s jurisdikcemi ostatních zemí za stanovených podmínek, včetně ustanovení 
o výměně informací v rámci vyšetřování;

22. zdůrazňuje, že Komise potřebuje více prostředků, má-li být aktivnější a má-li se lépe 
přizpůsobit rostoucí pracovní zátěži v oblasti prosazování pravidel hospodářské soutěže;

23. připomíná, že na utváření a na kontrole politiky hospodářské soutěže by se měla podílet 
občanská společnost; vyzývá Komisi, aby podporovala kulturu hospodářské soutěže 
v rámci EU i na mezinárodní úrovni;

°

° °

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Politika hospodářské soutěže je nedílnou součástí EU. Její tři nástroje (antimonopolní 
pravidla, pravidla státní podpory a kontrola spojování podniků) zavedené Římskou smlouvou 
mají za cíl udržovat rovné podmínky a otevřený a dynamický trh. Společnosti jsou tím 
motivovány, aby se snažily uspět na základě svých předností – cen, kvality a inovací – , 
kterými by uspokojily potřeby, preference a přání zprostředkovatelů a konečných spotřebitelů. 

Evropské sociálně tržní hospodářství si bez hospodářské soutěže nelze představit. 
Hospodářská soutěž umožňuje správnou tvorbu cen, účinné přidělování a využívání zdrojů a 
sociální pokrok. Ze strategického hlediska má hospodářská soutěž klíčový význam pro 
existenci evropských podniků, pro hospodářství a pro společnost v globalizovaném světě. 
Hospodářská soutěž se týká hodnot, a proto rovněž hodnotu přidává.

V průběhu roku 2011 došlo k obnovení napětí na trzích se státními dluhopisy, obav o 
bankovní odvětví, nejistoty v hospodářství kvůli vysokým cenám ropy a ke zpomalení růstu 
celosvětové produkce, což na konci roku přineslo prudkou ztrátu důvěry a následně náhlý 
pokles produkce.

Již pátým rokem se potýkáme s finanční, hospodářskou a sociální krizí. Někteří tvrdí, že 
politika hospodářské soutěže by v této době měla jít stranou. Ukázalo se však, že hospodářská 
soutěž je při řešení krize nezbytným nástrojem. Omezila sklony k protekcionismu, předešla 
roztříštění trhu a poskytla rámec pokynů, který přispěl k finanční stabilitě a restrukturalizaci a 
podpořil spravedlivější hospodářskou soutěž a transparentnější finanční trhy. V uplynulých 
letech se politika hospodářské soutěže stala jediným nástrojem řešení bankovní krize na 
evropské úrovni a zkušenosti, které Komise získala, by měly usnadnit pokrok při vytváření 
bankovní unie. Současně členským státům pomohla dosáhnout maximální efektivity 
veřejných intervencí. Hospodářská soutěž má v obtížných dobách vždy velký význam.

Politika hospodářské soutěže značnou měrou přispívá k obnově hospodářství. Antimonopolní 
pravidla, pravidla státní podpory a kontrola spojování podniků přímo ovlivňují faktory 
zvyšující produktivitu a konkurenceschopnost. K dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění je nutná silná hospodářská soutěž. Ta 
zajišťuje tržní podmínky pro finanční začlenění, umožňuje členským státům účinně 
napravovat selhání trhu a je základním předpokladem pro to, aby se občanům dostávalo 
vysoce kvalitních služeb obecného hospodářského zájmu.

V roce 2011 připadlo 14 % celkových výdajů domácností na potraviny. Potravinářské odvětví 
patří k předním příkladům spolupráce v rámci sítě orgánů pro hospodářskou soutěž, která 
přináší zlepšení podmínek pro spotřebitele. Z informací k připravované zprávě vyplývá, že 
v tomto odvětví nejčastěji probíhá antimonopolní šetření. Za posledních osm let se 
vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž zabývaly 170 případy porušení antimonopolních 
pravidel a 1300 případy porušení pravidel pro spojování podniků a přibližně stokrát provedly 
sledování trhu na všech úrovních dodavatelského řetězce. Zpravodaj předkládá návrhy na 
pokračování činnosti v této oblasti. 

Má-li být politika hospodářské soutěže úspěšná, musí být legitimnější a efektivnější. Pokroku
lze dosáhnout zapojením Evropského parlamentu do rozvoje politiky hospodářské soutěže, 
zajištěním dostatečných prostředků pro Komisi a posílením účasti zainteresovaných stran a 
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občanské společnosti. Naším cílem je posílit kulturu hospodářské soutěže na evropské a 
celosvětové úrovni. 

Po 55 letech není hospodářská soutěž pouze minulostí – je i současností a budoucností.


