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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos
(2012/XXXX(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2011 m. konkurencijos politikos ataskaitą (COM(2012)0253) 
ir kartu su ja pateiktą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą (SWD(2012)0141),

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 dėl 
konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo 1,

– atsižvelgdamas į 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl 
koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) 2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 13 d. Komisijos komunikatą „Valstybės pagalbos 
taisyklių taikymas finansų įstaigoms skirtoms priemonėms dėl dabartinės pasaulinės 
finansų krizės“ (Bankų komunikatas) 3,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos komunikatą „Finansų įstaigų kapitalo 
atkūrimas esant dabartinei finansų krizei: pagalbos apribojimas iki mažiausios būtinos 
sumos ir apsaugos priemonės nuo netinkamo konkurencijos iškraipymo“ 
(Rekapitalizavimo komunikatas) 4,

– atsižvelgdamas į 2009 m. vasario 25 d. Komisijos komunikatą dėl sumažėjusios vertės 
turto tvarkymo Bendrijos bankų sektoriuje (Sumažėjusios vertės turto komunikatas) 5,

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 23 d. Komisijos komunikatą dėl finansų sektoriaus 
gyvybingumo atkūrimo ir restruktūrizavimo priemonių vertinimo pagal valstybės 
pagalbos taisykles dabartinės krizės sąlygomis (Restruktūrizavimo komunikatas) 6,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos komunikatą „Bendrijos laikinoji 
valstybės pagalbos priemonių sistema siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą 
dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis“ (pirminė Laikinoji sistema) 7,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 1 d. Komisijos komunikatą „Sąjungos laikinosios 
valstybės pagalbos priemonių sistemos siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą 
dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis pakeitimas“ (naujoji Laikinoji 
sistema) 8, kuris nebetaikomas nuo 2010 m. gruodžio 31 d.

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Europos Sąjungos valstybės pagalbos 
                                               
1 OL L 1, 2003 1 4, p. 1.
2 OL L 24, 2004 1 29, p. 1.
3 OL C 270, 2008 10 25, p. 8.
4 OL C 10, 2009 1 15, p. 2.
5 OL C 72, 2009 3 26, p. 1.
6 OL C 195, 2009 8 19, p. 9.
7 OL C 16, 2009 1 22, p. 1.
8 OL C 6, 2011 1 11, p. 5.
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taisyklių taikymo kompensacijai už visuotinės ekonominės svarbos paslaugų teikimą 1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimą dėl Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 106 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai, kompensacijos už 
viešąją paslaugą forma skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms pavesta teikti visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugas 2,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos Sąjungos bendrosios nuostatos dėl 
valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma (2011 m.)“ 3,

– atsižvelgdamas į Komisijos reglamentą dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 
108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugas teikiančioms įmonėms 4,

– atsižvelgdamas į Parlamento užsakymu atliktą 2011 m. birželio mėn. tyrimą „Valstybės 
pagalba. Finansų sektoriui dėl krizės taikomos taisyklės ir realioji ekonomika“ 5,

– atsižvelgdamas į Parlamento užsakymu atliktą 2012 m. birželio mėn. tyrimą 
„Kolektyviniai ieškiniai dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo“ 6,

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Viešos konsultacijos. Vieninga 
Europos kolektyvinių ieškinių koncepcija“ (SEC(2011)0173),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ES valstybės pagalbos modernizavimas“ 
(COM(2012)0209),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Tam tikrų valstybės pagalbos priemonių, 
susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema 
po 2012 m., gairės“ (toliau – „apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos gairės“) 7,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 20 d. pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir 
Europos Komisijos santykių 8 (toliau – pagrindų susitarimas), ypač į jo 12 9 ir 16 10

punktus, 

                                               
1 OL C 8, 2012 1 11, p. 4.
2 OL L 7, 2012 1 11, p. 3.
3 OL C 8, 2012 1 11, p. 15. 
4 OL L 114, 2012 4 26, p. 8.
5 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=42288
6 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351
7 OL C 158, 2012 6 5, p. 4.
8 OL L 304, 2010 11 20, p. 47.
9 „Kiekvienas Komisijos narys užtikrina, kad Komisijos narys ir atitinkamo Parlamento komiteto pirmininkas 
reguliariai ir tiesiogiai keistųsi informacija“.
10 „Per tris mėnesius nuo Parlamento rezoliucijos priėmimo dienos Komisija raštu teikia Parlamentui informaciją 
apie veiksmus, kurių buvo imtasi reaguojant į konkrečius Parlamento rezoliucijose pateikiamus prašymus, taip 
pat informuoja Parlamentą apie tuos atvejus, kai ji negalėjo laikytis Parlamento požiūrio. [...]“
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– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 29 d. Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo 
pareiškimą 1, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 22 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 2003 m. 
Komisijos XXXIII ataskaitos apie konkurencijos politiką 2, į 2006 m. balandžio 4 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos 2004 metų konkurencijos politikos 
ataskaitos 3, į 2007 m. birželio 19 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 2005 m. 
konkurencijos politikos ataskaitos 4, į 2009 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją 
dėl 2006 ir 2007 m. konkurencijos politikos ataskaitų 5, į 2010 m. kovo 9 d. Europos 
Parlamento rezoliuciją dėl 2008 m. konkurencijos politikos ataskaitos 6 į 2011 m. 
sausio 20 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 2009 m. konkurencijos politikos 
ataskaitos 7 ir į 2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl metinės ES 
konkurencijos politikos ataskaitos 8,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl ES valstybės 
pagalbos taisyklių, susijusių su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis, pertvarkos 9,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-..../2011),

A. kadangi konkurencijos politika yra vadinamojo ES genetinio kodo dalis ir vienas iš 
pamatinių Europos socialinės rinkos ekonomikos aspektų;

B. kadangi 2011 m. pagilėjus krizei prasidėjo ES ekonomikos nuosmukis;
C. kadangi konkurencijos politika yra labai svarbi siekiant reaguoti į krizę, remti strategijos 

„Europa 2020“ įgyvendinimą ir daryti pažangą siekiant bankų sąjungos, tikros 
ekonominės ir pinigų sąjungos bei gilesnės integracijos;

Bendrosios pastabos

1. palankiai vertina Komisijos 2011 m. konkurencijos politikos ataskaitą; pažymi, kad į 
naują teminę struktūrą įtrauktos temos, kurias iškėlė Parlamentas, ir kad jomis remiantis 
galima aiškiai nustatyti prioritetus, tikslus ir veiksmus, kurių imtasi;

2. gina nuomonę, kad į konkurencijos politikos tikslus būtina atsižvelgti rengiant sektorių 
reglamentus, siekiant užtikrinti, kad rinkos gerai veiktų įmonėms, vartotojams ir 
piliečiams;

Reagavimas į krizę

                                               
1 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0032.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0120.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0263.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0099.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0050.
7 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0023.
8 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0031.
9 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0494.
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3. pažymi, kad specialios valstybės pagalbai krizės sąlygomis taikomos tvarkos išplėtimas 
padėjo išsaugoti finansinį stabilumą, užkirsti kelią protekcionizmui ir nustatyti bankų 
restruktūrizavimo ir krizės sukeltų problemų sprendimo mechanizmą – visa tai yra itin 
naudinga programos šalyse;

4. laikosi nuomonės, kad valstybės pagalbą gaunantys bankai privalo sumažinti savo dydį, 
savo verslo modelio taikymą sutelkti į gyvybingą savo veiklos dalį ir kuo labiau sumažinti 
poveikį pagalbos negaunantiems konkurentams ir ES mokesčių mokėtojams;

5. primena 2012 m. birželio 29 d. Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimą; 
pritaria tam, kad būtina sustabdyti užburtą ratą tarp bankų ir vyriausybių, turėti galimybę 
rekapitalizuoti bankus tiesiogiai pasitelkus Europos stabilumo mechanizmą ir skubiai 
sukurti bendrą priežiūros mechanizmą;

6. prašo Komisijos griežtai užtikrinti, kad būtų vykdomos antimonopolinės ir susijungimų 
kontrolės taisyklės, siekiant skatinti skaidrias, atviras ir sąžiningai veikiančias finansų 
rinkas; palankiai vertina jos tyrimus ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkoje, visų 
pirma susijusius su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių prekybos 
duomenimis ir paslaugomis, mokėjimų paslaugomis ir finansinės informacijos platinimu 
rinkoms;

7. ragina ES konkurencijos institucijas stebėti stambių finansinių subjektų ir oligopolių, 
pavyzdžiui, kredito reitingų agentūrų, elgesį ir poveikį rinkai bei su finansų rinkomis 
susijusio kainų kintamumo atvejus ir teikti didžiausią prioritetą įtarimams LIBOR, 
EURIBOR ir TIBOR palūkanų normų klastojimu;

Ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir konkurencingumo rėmimas

8. pripažįsta, kad konkurencijos politika yra pagrindinė našumo ir konkurencingumo 
pasaulyje varomoji jėga, kuri atlieka svarbų vaidmenį remiant patikimus viešuosius 
finansus ir siekiant strategijos „Europa 2020“ pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslų; 

9. pabrėžia, kad norint gilinti bendrąją rinką, įgyvendinti skaitmeninę darbotvarkę ir skatinti 
inovacijas būtina didelė konkurencija; pažymi, kad visos antimonopolinės, valstybės 
pagalbos ir susijungimų kontrolės priemonės yra būtinos ekonomikai atgaivinti; 

10. patiki Komisijai užtikrinti, kad konkurencijos politika būtų vykdoma veiksmingai, ir 
skatinti naudoti ekologiškas technologijas ir išteklius; pažymi, kad naujos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos gairės turėtų padėti užkirsti kelią anglies dioksido 
nutekėjimui, išlaikyti kainų signalus ir kuo labiau sumažinti iškraipymus;

11. pabrėžia, kad konkurencijos politika reikėtų skatinti socialinę įtrauktį, sudarant sąlygas 
patekti į rinką, daryti ekonominę pažangą ir pagerinti viešąsias išlaidas, užkirsti kelią 
varžymuisi subsidijų srityje ES ir įgalioti valstybes nares ištaisyti rinkos nepakankamumo 
padėtį bei remti visuotinės svarbos paslaugas ir pažeidžiamus asmenis; 

Visuotinės ekonominės svarbos paslaugų rėmimas
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12. pabrėžia, kad naujas visuotinės ekonominės svarbos paslaugų rėmimo dokumentų rinkinys 
turėtų padėti sukurti paprastesnę, aiškesnę ir lankstesnę aukštos kokybės viešųjų paslaugų 
sistemą; pritaria tam, kad ligoninės, socialinis būstas, visos socialinės paslaugos ir 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugos, kurie nesiekia de minimis lygio, turėtų būti 
neapmokestinti;

13. ragina ES konkurencijos institucijas stebėti vaistų, sveikatos ir draudimo paslaugų rinkas 
(visų pirma generinių vaistų ir naujoviškų vaistų rinkas), galimą netinkamą naudojimąsi 
patentų teisėmis ir diskriminuojamą elgesį; pažymi, kad nors sveikatos priežiūros 
sektoriaus ir socialinės apsaugos organizavimas visų pirma yra valstybių narių 
kompetencija, šios paslaugos turėtų būti kontroliuojamos, siekiant išlaikyti viešus finansus 
ir remti ES piliečių teises;

Vartotojų gerovės didinimas. Maisto sektoriaus pavyzdys

14. yra susirūpinęs, kad nuo 2007 m. vidurio maisto kainos labai išaugo, žymiai kintant 
gamintojų kainoms, ir kad vartotojų maisto kainos labai prisideda prie bendros infliacijos; 
pabrėžia, kad šalia naujos kolektyvinių derybų sistemos vertės grandinėje skatindamos 
konkurenciją turėtų veikti gamintojų organizacijos ir maisto kainų stebėsenos platforma;

15. laukia Europos konkurencijos tinklo (EKT) ataskaitos šia tema; atkreipia dėmesį į tai, kad 
grūdų ir pieno produktų sektoriuose atliekama daugiausia tyrimų antimonopolinėse 
bylose, ir skatina nacionalines konkurencijos institucijas suintensyvinti savo iniciatyvas 
šioje srityje;

Konkurencijos politikos teisėtumo ir veiksmingumo skatinimas

16. remia aktyvų Parlamento vaidmenį formuojant konkurencijos politiką, įskaitant bendrus 
teisėkūros įgaliojimus; mano, kad Komisija turi prisiimti visą atsakomybę ir imtis tolesnių 
veiksmų atsižvelgdama į Parlamento rezoliucijas; siekia sustiprinti vykstantį struktūrinį 
dialogą;

17. ragina Komisiją toliau veikti nešališkai ir objektyviai bei pasirengti konkurencijos 
procedūrų patobulinimams; gina procedūrines teises, įskaitant įmonių teisę susipažinti su 
Komisijos dokumentais prieš jų nagrinėjimą;

18. rekomenduoja, kad reikėtų naudoti susitarimo procedūrą ir atitinkamais atvejais 
atgrasomąsias ir proporcingas baudas, vengiant neigiamų įtampą patiriančių įmonių 
išstūmimo iš rinkos ekonominių ir socialinių pasekmių;

19. pažymi, kad baudos neturėtų užkirsti kelio bendrovėms pareikalauti iš vadovaujančių 
asmenų ir darbuotojų viduje prisiimti atsakomybę arba atitinkamais atvejais iš valstybių 
narių spręsti baudžiamosios atsakomybės klausimus; ragina Komisiją paskelbti 
komunikatą dėl šių aspektų;

20. prašo Komisijos pateikti pasiūlymą pagal įprastą teisėkūros procedūrą siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas individualiems ir kolektyviniams privatiems ieškiniams dėl žalos, 
kurią patiria bendrovės ir vartotojai, kai pažeidžiami ES antimonopoliniai teisės aktai; 
mano, kad tokiu pasiūlymu turėtų būti skatinama konkurencija, o ne nepelnytas 
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bylinėjimasis, jis turėtų apimti nedidelę bei išsklaidytą žalą ir juo turėtų būti užtikrintas 
visiškas viešo vykdymo užtikrinimo nuoseklumas;

21. palankiai vertina bendradarbiavimą su EKT ir nacionaliniais teismais siekiant užtikrinti 
konkurencijos politikos veiksmingumą ir suderinamumą visoje ES; prašo Komisijos 
skatinti konvergenciją ir bendradarbiavimo susitarimus su kitomis jurisdikcijomis, 
įskaitant nuostatas dėl keitimosi informacija per tyrimus tinkamomis sąlygomis;

22. pakartoja, jog Komisijai reikia daugiau išteklių, kad ji galėtų aktyviai ir veiksmingiau 
atlikti savo darbą konkurencijos užtikrinimo srityje, kurio yra vis daugiau;

23. primena, kad rengiant ir kontroliuojant konkurencijos politiką turėtų dalyvauti pilietinė 
visuomenė; prašo Komisijos puoselėti konkurencijos kultūrą tiek ES, tiek tarptautiniu 
mastu;

°

° °

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Konkurencijos politika yra vadinamojo ES genetinio kodo dalis. Numatytomis dar Romos 
sutartyje, trimis konkurencijos politikos priemonėmis (antimonopolinė, valstybės pagalbos ir 
susijungimų kontrolės) siekiama išsaugoti vienodas sąlygas ir atvirą bei dinamišką rinką. Taip 
bendrovės skatinamos siekti sėkmės už nuopelnus (remiantis kaina, kokybe ir inovacijomis), 
kad patenkintų tarpininko ir galutinių vartotojų poreikius, norus ir pageidavimus. 

Europos socialinė rinkos ekonomika neįsivaizduojama be konkurencijos. Konkurencija sudaro 
sąlygas tinkamai nustatyti kainas, veiksmingai skirstyti ir naudoti išteklius bei daryti socialinę 
pažangą. Mąstant strategiškai, konkurencija yra gyvybiškai svarbi, kad globalizacijos 
sąlygomis būtų išsaugotos Europos bendrovės, ekonomika ir visuomenės modelis. 
Konkurencija – tai vertybių klausimas, kartu ir pridėtinės vertės klausimas.

2011 m. vėl kilo įtampa valstybės skolos vertybinių popierių rinkose, nerimas dėl bankų 
sektoriaus, tvyrojo netikrumas dėl ekonomikos, kadangi naftos kainos buvo aukštos, ir 
sulėtėjo pasaulinis gamybos apimties augimas – dėl to metų pabaigoje staiga sumažėjo 
pasitikėjimas ir dėl to sumažėjo gamybos apimtys.

Šie metai – tai penktieji finansų, ekonomikos ir socialinės krizės metai. Buvo pareikšta 
nuomonių, kad tokiais laikais konkurencijos politiką reikėtų atidėti į šalį. Tačiau paaiškėjo, 
kad reaguojant į krizę konkurencija yra būtina priemonė. Vykdant šią politiką suvaržytos 
protekcionizmo ir rinkos susiskaldymo tendencijos, numatyta gairių sistema, kuri prisidėjo 
prie finansinio stabilumo ir restruktūrizavimo bei paskatino sąžiningesnę konkurenciją 
skaidresnėse finansų rinkose. Šiuos kelerius metus konkurencijos politika buvo vienintelė 
priemonė sprendžiant bankų krizės problemas Europos lygiu, o Komisijos įgyta patirtis turėtų  
būti naudinga siekiant bankų sąjungos. Tuo pačiu metu ji padėjo valstybėms narėms pasiekti 
maksimalų viešųjų veiksmų efektyvumą. Sunkmečiu konkurencija visada svarbi ir būtina.

Konkurencijos politika yra viena iš svarbiausių priemonių, prisidedanti prie ekonomikos 
atgaivinimo. Antimonopolinės taisyklės, valstybės pagalbos politika ir susijungimų kontrolė –
visa tai turi tiesioginę įtaką našumo ir konkurencingumo varomosioms jėgoms. Siekiant 
strategijos „Europa 2020“ pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslų reikalinga didelė 
konkurencija. Ji užtikrina finansinės įtraukties rinkos sąlygas, suteikia valstybėms narėms 
galių veiksmingai ištaisyti rinkos nepakankamumo padėtį ir nustato pagrindą, kad piliečiams 
būtų teikiamos aukštos kokybės visuotinės ekonominės svarbos paslaugos.

Maisto sektorius 2011 m. sudarė 14 % visų namų ūkių išlaidų. Tai vienas iš geriausių 
bendradarbiavimo konkurencijos institucijų tinkle, siekiant vartotojų gerovės, pavyzdžių. Iš 
informacijos apie būsimą ataskaitą matyti, kad šiame sektoriuje atliekama daugiausia tyrimų 
antimonopolinėse bylose. Per praėjusius 8 metus konkurencijos institucijų tinklas prisidėjo 
prie 170 antimonopolinių taisyklių vykdymo užtikrinimo bylų, 1 300 susijungimų kontrolės 
bylų ir apie 100 rinkos stebėsenos veiksmų visuose tiekimo grandinės lygiuose. Jūsų 
pranešėjas siūlo toliau vykdyti veiksmus šioje srityje. 

Kad konkurencijos politika būtų sėkminga, reikia daugiau teisėtumo ir veiksmingumo. 
Tolesnis kelias – įtraukti Europos Parlamentą į konkurencijos politikos rengimą, užtikrinti, 
kad Komisija turėtų pakankamai išteklių, ir padidinti suinteresuotųjų subjektų bei pilietinės 
visuomenės dalyvavimą. Mūsų užmojis – sustiprinti konkurencijos kultūrą Europos ir 
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pasauliniu lygiu. 

Praėjus 55 metams, konkurencija nėra vien praeities dalis, ji – ir istorija, ir ateitis.


