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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ

(2012/XXXX(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na správu Komisie o politike hospodárskej súťaže za rok 2011 
(COM(2012)0253) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie 
(SWD(2012)0141),

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní 
pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy1,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole 
koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách)2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. októbra 2008 o uplatnení pravidiel štátnej 
pomoci na opatrenia prijaté v prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou 
globálnou finančnou krízou (oznámenie o bankovníctve)3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. decembra 2008 s názvom Rekapitalizácia 
finančných inštitúcií v súčasnej finančnej kríze: obmedzenie pomoci na nevyhnutné 
minimum a opatrenia proti neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže (oznámenie 
o rekapitalizácii)4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. februára 2009 o zaobchádzaní so 
znehodnotenými aktívami v bankovom sektore Spoločenstva (oznámenie 
o znehodnotených aktívach)5,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. júla 2009 o návrate k životaschopnosti 
a hodnotení reštrukturalizačných opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej 
krízy podľa pravidiel štátnej pomoci (oznámenie o reštrukturalizácii)6,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. decembra 2008 o dočasnom rámci 
Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období 
súčasnej finančnej a hospodárskej krízy (pôvodný dočasný rámec)7,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. decembra 2008 o dočasnom rámci Únie pre 
opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej 

                                               
1 Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 270, 25.10.2008, s. 8.
4 Ú. v. EÚ C 10, 15.1.2009, s. 2.
5 Ú. v. EÚ C 72, 26.3.2009, s. 1.
6 Ú. v. EÚ C 195, 19.8.2009, s. 9.
7 Ú. v. EÚ C 16, 22.1.2009, s. 1.
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a hospodárskej krízy (nový dočasný rámec)1, ktorého platnosť sa skončila 31.decembra 
2010,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci Európskej únie 
na náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu2,

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo 
verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Rámec spoločenstva pre štátnu pomoc vo 
forme náhrady za služby vo verejnom záujme (2011)4,

– so zreteľom na nariadenie Komisie o uplatňovaní článkov 170 a 108 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby 
všeobecného hospodárskeho záujmu5,

– so zreteľom na štúdiu z júna 2011 s názvom Štátna pomoc – pravidlá pre finančný sektor 
a reálnu ekonomiku v čase krízy, ktorej vypracovanie zadal Parlament6,

– so zreteľom na štúdiu z júna 2012 s názvom Kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu 
v rámci antitrustových pravidiel, ktorej vypracovanie zadal Parlament7,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov komisie s názvom Verejná konzultácia: na 
ceste k jednotnému európskemu prístupu v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na 
nápravu (SEC(2011)0173),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Modernizácia štátnej pomoci EÚ (MŠP) 
(COM(2012)0209),

– so zreteľom na usmernenia Komisie k niektorým opatreniam štátnej pomoci v súvislosti 
so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2012 (ďalej 
len usmernenia o ETS)8,

– so zreteľom na rámcovú dohodu z 20. novembra 2010 o vzťahoch medzi Európskym 
parlamentom a Európskou komisiou9 (ďalej len „rámcová dohoda“), najmä na jej ods. 1210

                                               
1 Ú. v. EÚ C 6, 11.1.2011, s. 5.
2 Ú. v. EÚ C 8, 11.1.2012, s. 4.
3 Ú. v. EÚ L 7, 11.1.2012, s. 3.
4 Ú. v. EÚ C 8, 11.1.2012, s. 15.
5 Ú. v. EÚ L 114, 26.2004.12, s. 8.
6 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=42288
7 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351
8 Ú. v. EÚ C 158, 5.6.2012, s. 4.
9 Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.
10 „Každý člen Komisie zabezpečí pravidelný a priamy tok informácií medzi členom Komisie a predsedom 
príslušného parlamentného výboru.“
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a 161, 

– so zreteľom na vyhlásenie zo samitu eurozóny z 29. júna 20122, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. februára 2005 o XXXIII. správe Komisie o politike 
hospodárskej súťaže za rok 20033, uznesenie zo 4. apríla 2006 o správe Komisie o politike 
hospodárskej súťaže za rok 20044, uznesenie z 19. júna 2007 o správe o politike 
hospodárskej súťaže za rok 20055, uznesenie z 10. marca 2009 o správach o politike 
hospodárskej súťaže za roky 2006 a 20076, uznesenie z 9. marca 2010 o správe o politike 
hospodárskej súťaže za rok 20087, uznesenie z 20. januára 2011 o správe o politike 
hospodárskej súťaže za rok 20098 a uznesenie z 2. februára 2012 o výročnej správe 
o politike hospodárskej súťaže EÚ9,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o reforme uplatňovania pravidiel EÚ 
v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu10,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7–..../2011),

A. keďže politika hospodárskej súťaže je neoddeliteľnou súčasťou EÚ a základným 
kameňom európskeho sociálneho trhového hospodárstva;

B. keďže v roku 2011 došlo k prehĺbeniu krízy, v dôsledku čoho sa hospodárstvo EÚ ocitlo 
v recesii;

C. keďže politika hospodárskej súťaže má zásadný význam z hľadiska riešenia krízy, 
podpory stratégie Európa 2020 a pokroku smerom k bankovej únii, skutočnej 
hospodárskej a menovej únii a hlbšej integrácii;

Všeobecné poznámky

1. víta správu Komisie o politike hospodárskej súťaže za rok 2011; konštatuje, že nová 
tematická štruktúra venuje pozornosť témam, na ktoré poukázal Parlament, a umožňuje 
jasné určenie priorít, cieľov a prijatých krokov;

2. zastáva názor, že pri vypracúvaní sektorových právnych predpisov sa musí brať zreteľ na 
                                               
1 „Do troch mesiacov od prijatia uznesenia Európskeho parlamentu mu Komisia poskytne písomné informácie 
o opatreniach, ktoré prijala v reakcii na osobitné požiadavky, ktoré jej boli adresované v uzneseniach 
Európskeho parlamentu, vrátane informovania Európskeho parlamentu v prípadoch, kde sa nemohla riadiť jeho 
stanoviskami. [...]“

2 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
3 Prijaté texty, P6_TA(2005)0032.
4 Prijaté texty, P6_TA(2006)0120.
5 Prijaté texty, P6_TA(2007)0263.
6 Prijaté texty, P6_TA(2009)0099.
7 Prijaté texty, P7_TA(2010)0050.
8 Prijaté texty, P7_TA(2011)0023.
9 Prijaté texty, P7_TA(2012)0031.
10 Prijaté texty, P7_TA(2011)0494.
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ciele politiky hospodárskej súťaže, aby sa zabezpečilo, že trhy budú fungovať v prospech 
podnikov, spotrebiteľov a občanov;

Odpovede na krízu

3. poukazuje na to, že rozšírenie krízového režimu mimoriadnej štátnej pomoci prispelo 
k zachovaniu finančnej stability, zabráneniu protekcionizmu a ustanoveniu mechanizmov 
reštrukturalizácie bánk a riešenia krízy a že všetky tieto zložky majú mimoriadny význam 
pre krajiny zapojené do programu; 

4. trvá na tom, že banky prijímajúce štátnu pomoc musia zredukovať svoju veľkosť, 
sústrediť svoj obchodný model na životaschopnú časť svojich činností a minimalizovať 
vplyv na konkurenčné banky, ktoré nie sú príjemcami pomoci, a na daňových poplatníkov 
EÚ;

5. pripomína vyhlásenie zo samitu eurozóny z 29. júna 2012; súhlasí s tým, že je absolútne 
nevyhnutné prerušiť začarovaný kruh medzi bankami a štátmi, disponovať možnosťou 
rekapitalizácie bánk priamo prostredníctvom Európskeho mechanizmus pre stabilitu 
a bezodkladne zriadiť jednotný mechanizmus dohľadu; 

6. žiada Komisiu, aby sprísnila antitrustové pravidlá a pravidlá kontroly koncentrácií 
s cieľom posilniť transparentné, otvorené a čestné finančné trhy; oceňuje jej prieskum trhu 
s mimoburzovými derivátmi, najmä v súvislosti s obchodnými údajmi a službami v oblasti 
swapov na kreditné zlyhanie, platobnými službami a šírením finančných informácií 
v rámci trhov;

7. vyzýva orgány EÚ zodpovedné za ochranu hospodárskej súťaže, aby monitorovali 
správanie a vplyv veľkých finančných hráčov a oligopolov, napr. ratingových agentúr, na 
trh, ako aj fenomén cenových výkyvov súvisiacich s finančnými trhmi, a aby sa 
s najvyššou prioritou zaoberali údajnou manipuláciou s úrokovými sadzami v rámci 
nástrojov LIBOR, EURIBOR a TIBOR;

Podpora rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti

8. uznáva, že politika hospodárskej súťaže je kľúčovým hnacím mechanizmom produktivity 
a globálnej konkurencieschopnosti, ktorý zohráva zásadnú úlohu pri podpore zdravých 
verejných financií a cieľov stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu; 

9. zdôrazňuje, že konsolidácia jednotného trhu, plnenie digitálnej agendy a podpora inovácií 
si vyžaduje silnú hospodársku súťaž; poznamenáva, že všetky nástroje v oblasti 
antitrustovej politiky, štátnej pomoci a kontroly koncentrácií majú zásadný význam 
z hľadiska obnovy hospodárstva; 

10. poveruje Komisiu, aby účinne presadzovala politiku hospodárskej súťaže a podporovala 
technológie a zdroje šetrné k životnému prostrediu; poznamenáva, že nové usmernenia 
týkajúce sa systému obchodovania s emisiami by mali prispieť k zamedzeniu úniku 
uhlíka, zachovaniu cenových signálov a minimalizácii narušenia;
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11. zdôrazňuje, že politika hospodárskej súťaže by mala podporovať sociálne začleňovanie 
prostredníctvom prístupu k trhom, hospodárskeho pokroku a lepších verejných výdavkov, 
predchádzať pretekaniu štátov EÚ v poskytovaní dotácií a posilňovať právomoci 
členských štátov, pokiaľ ide o nápravu zlyhaní trhu a podporu služieb všeobecného 
záujmu a zraniteľných skupín obyvateľstva; 

Podpora služieb všeobecného hospodárskeho záujmu

12. zdôrazňuje, že nedávno vytvorený balík o službách všeobecného hospodárskeho záujmu 
by mal viesť k jednoduchšiemu, jasnejšiemu a pružnejšiemu rámcu pre vysokokvalitné 
verejné služby; vyjadruje súhlas s tým, že vyňaté by mali byť nemocnice, sociálne 
bývanie, všetky sociálne služby a služby všeobecného hospodárskeho záujmu pod 
úrovňou de minimis;

13. vyzýva orgány EÚ zodpovedné za ochranu hospodárskej súťaže, aby monitorovali trhy 
s farmaceutickými, zdravotnými a poistnými službami (najmä trhy s generikami 
a inovačnými liekmi), potenciál zneužitia práv pacientov a diskriminačné správanie; 
konštatuje, že hoci štruktúra odvetvia zdravotnej starostlivosti a sociálnej ochrany patrí 
primárne do právomoci členských štátov, tieto služby by mali podliehať kontrole, aby sa 
ochránili verejné financie a práva občanov EÚ;

Zlepšenie blahobytu spotrebiteľov: príklad potravinárskeho odvetvia

14. vyjadruje znepokojenie nad tým, že ceny potravín sa v porovnaní s polrokom 2007 
výrazne zvýšili, pričom výrobné ceny sa vyznačujú vysokou volatilitou, a že 
spotrebiteľské ceny potravín značne prispievajú k celkovej inflácii; zdôrazňuje, že nový 
rámec kolektívneho vyjednávania v hodnotovom reťazci by mala sprevádzať činnosť 
organizácií výrobcov v prospech hospodárskej súťaže a vytvorenie platformy na 
monitorovanie cien potravín;

15. so záujmom očakáva správu Európskej siete pre hospodársku súťaž (ESHS) na túto tému; 
berie na vedomie skutočnosť, že obilniny a mliečne výrobky patria v rámci antitrustových 
prípadov medzi najprešetrovanejšie sektory, a nabáda vnútroštátne orgány zodpovedné za 
ochranu hospodárskej súťaže, aby zintenzívnili svoje iniciatívy v tejto oblasti;

Podpora legitimity a účinnosti politiky hospodárskej súťaže

16. podporuje aktívnu úlohu Parlamentu pri formovaní politiky hospodárskej súťaže vrátane 
jeho spoluzákonodarných právomocí; domnieva sa, že Komisia musí byť v plnej miere 
zodpovedná a nadväzovať na uznesenia Parlamentu; kladie si za cieľ posilniť prebiehajúci 
štruktúrovaný dialóg;

17. vyzýva Komisiu, aby si naďalej počínala nestranne a objektívne a aby bola otvorená 
zlepšeniam v oblasti výberových konaní; obhajuje procesné práva vrátane práva podnikov 
na prístup k dokumentácii Komisie ešte pred vypočutím;

18. odporúča uplatňovať konanie o urovnaní a v náležitých prípadoch odrádzajúce 
a proporcionálne pokuty, pričom sa treba vyhnúť nepriaznivým hospodárskym 
a sociálnym dôsledkom vytlačenia podnikov, ktoré sa ocitli v ťažkostiach, z trhu;
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19. poznamenáva, že pokuty by nemali podnikom zamedzovať v tom, aby brali svojich 
riadiacich pracovníkov alebo bežných zamestnancov v rámci podniku na zodpovednosť, 
prípadne ani členským štátom v tom, aby sa zaoberali otázkami trestnej zodpovednosti; 
vyzýva Komisiu, aby uverejnila oznámenie o týchto otázkach;

20. žiada Komisiu, aby v rámci riadneho legislatívneho postupu predložila návrh, ktorého 
cieľom by bolo uľahčiť kroky jednotlivcov alebo skupín v súvislosti so škodami, ktoré 
podniky a spotrebitelia utrpeli v dôsledku porušenia antitrustového práva EÚ; vyjadruje 
presvedčenie, že takýto návrh by mal podporiť hospodársku súťaž, avšak nie nepodložené 
spory, mal by sa vzťahovať na menšie a rozptýlené škody a zabezpečiť úplný súlad 
s verejným presadzovaním práva;

21. pozitívne vníma spoluprácu v rámci ESHS a s vnútroštátnymi súdmi, pokiaľ ide 
o zabezpečenie účinnosti a konzistentnosti politík hospodárskej súťaže v rámci celej EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby presadzovala dohody o zbližovaní a spolupráci s ostatnými 
jurisdikciami vrátane ustanovení o výmene informácií počas vyšetrovania na základe 
primeraných podmienok;

22. opakuje, že Komisia potrebuje viac zdrojov na to, aby mohla byť proaktívna a konať 
účinnejšie pri riešení problému rastúceho pracovného zaťaženia v oblasti presadzovania 
pravidiel hospodárskej súťaže;

23. pripomína, že občianska spoločnosť by mala byť zapojená do formulovania a kontroly 
politík hospodárskej súťaže; vyzýva Komisiu, aby podporovala kultúru hospodárskej 
súťaže tak v EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni;

°

° °

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Politika hospodárskej súťaže je neoddeliteľnou súčasťou EÚ. Jej tri nástroje (antitrustové 
pravidlá, štátna pomoc a kontrola koncentrácií) ustanovené Rímskou zmluvou majú za cieľ 
zachovať rovnaké podmienky pre všetkých, ako aj otvorený a dynamický trh. Tým sa podniky 
motivujú k tomu, aby sa snažili uspieť na základe toho, čo ponúkajú, t. j. cien, kvality 
a inovácií, s cieľom uspokojiť potreby, preferencie a priania sprostredkovateľov a konečných 
spotrebiteľov. 

Európske sociálne trhové hospodárstvo by bolo bez hospodárskej súťaže nemysliteľné. 
Hospodárska súťaž umožňuje náležitú tvorbu cien, efektívne prideľovanie a využívanie 
zdrojov a sociálny pokrok. Zo strategického hľadiska je hospodárska súťaž nevyhnutná, aby 
európske podniky, hospodárstvo a model spoločnosti dokázali v kontexte globalizácie prežiť. 
Hospodárska súťaž je otázkou hodnôt, a teda otázkou pridávania hodnoty.

V roku 2011 prispelo obnovené napätie na trhoch so štátnymi cennými papiermi, ako aj obavy 
súvisiace s bankovým sektorom, vynárajúca sa neistota hospodárskych pomerov z dôvodu 
vysokých cien ropy a spomalený svetový rast produkcie k tomu, že koncom roka došlo 
k výraznej strate dôvery a následnému poklesu produkcie.

Dôsledky finančnej, hospodárskej a sociálnej krízy pociťujeme už piaty rok. Podľa niektorých 
tvrdení by sa politika hospodárskej súťaže mala v týchto časoch odsunúť nabok. Preukázalo 
sa však, že hospodárska súťaž je pri riešení kríz nevyhnutným nástrojom. Dokázala zmierniť 
trendy protekcionizmu a fragmentácie trhu, poskytla rámec usmernení, ktoré prispeli 
k finančnej stabilite a reštrukturalizácii, a podporila spravodlivejšiu hospodársku súťaž 
na transparentnejších finančných trhoch. V priebehu uplynulých rokov bola politika 
hospodárskej súťaže jediným nástrojom, ktorý umožňoval riešiť bankovú krízu na európskej 
úrovni, a skúsenosti Komisie by sa mali využiť na pokrok pri vytváraní bankovej únie. 
Zároveň pomohla členským štátom dosiahnuť maximálnu mieru efektívnosti verejnej 
intervencie. Hospodárska súťaž má v ťažkých časoch vždy zásadný význam.

Obnova hospodárstva má v politike hospodárskej súťaže veľkého spojenca. Antitrustové 
pravidlá, štátna pomoc a kontrola koncentrácií majú priamy vplyv na hnacie sily produktivity 
a konkurencieschopnosti. Rozsiahla hospodárska súťaž je potrebná na dosiahnutie cieľov 
stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. 
Poskytuje trhové podmienky pre finančnú inklúziu, umožňuje členským štátom efektívnu
nápravu zlyhania trhu a vytvára základ na to, aby sa občanom poskytovali vysokokvalitné 
služby všeobecného hospodárskeho záujmu.

V roku 2011 predstavovali výdavky na potraviny 14 % celkových výdavkov domácností. 
Potravinárske odvetvie poskytuje jeden z najpríznačnejších príkladov spolupráce v rámci siete 
orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, ktorej záujmom je zlepšenie blaha spotrebiteľov. 
Informácie o pripravovanej správe poukazujú na to, že toto odvetvie patrí v rámci 
antitrustových prípadov medzi najprešetrovanejšie. Orgány na ochranu hospodárskej súťaže 
sa za posledných osem rokov zaoberali 170 prípadmi týkajúcimi sa presadzovania 
antitrustového práva, 1300 prípadmi v oblasti kontroly koncentrácií a uskutočnili približne 
100 monitorovaní trhu na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca. Spravodajca prekladá 
návrhy, ako v tejto oblasti pokračovať. 
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Aby sa v tomto smere dosiahol úspech, musí mať politika hospodárskej súťaže väčšiu 
legitimitu a účinnosť. Ďalším krokom vpred je zapojiť Európsky parlament do formulovania 
politiky hospodárskej súťaže, zabezpečiť, aby Komisia mala k dispozícii dostatok zdrojov, 
a zvýšiť zapojenie zainteresovaných strán a občianskej spoločnosti. Našou ambíciou je 
posilniť kultúru hospodárskej súťaže na európskej aj celosvetovej úrovni. 

Hospodárska súťaž nie je po 55 rokoch len minulosťou, ale je aj našou súčasnosťou 
a budúcnosťou.


