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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o letnem poročilu o politiki konkurence EU
(2012/XXXX(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju poročila Komisije o politiki konkurence za leto 2011 (COM(2012)0253) 
in spremljajočega delovnega dokumenta Komisije (SEC(2012)0141),

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil 
konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe1,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru 
koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah)2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. oktobra 2008 o uporabi pravil o državni 
pomoči za ukrepe v zvezi s finančnimi institucijami v okviru trenutne svetovne finančne 
krize (sporočilo o bančništvu)3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. decembra 2008 z naslovom „Dokapitalizacija 
finančnih institucij v trenutni finančni krizi: omejitev pomoči na najmanjšo potrebno in 
zaščitni ukrepi za preprečevanje neupravičenega izkrivljanja konkurence” (sporočilo o 
dokapitalizaciji)4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. februarja 2009 o obravnavanju oslabljenih 
sredstev v bančnem sektorju Skupnosti (sporočilo o oslabljenih sredstvih)5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. julija 2009 o ponovni vzpostavitvi uspešnega 
poslovanja in oceni ukrepov prestrukturiranja v finančnem sektorju v sedanji krizi na 
podlagi pravil o državni pomoči (sporočilo o prestrukturiranju)6,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. decembra 2008 o začasnem okviru Skupnosti 
za ukrepe državne pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in 
gospodarski krizi (prvotni začasni okvir)7,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 1. decembra 2010 o začasnem okviru Unije za 
ukrepe državne pomoči v podporo dostopu do financiranja v trenutni finančni in 
gospodarski krizi (novi začasni okvir)8, ki se je končal 31. decembra 2010,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o uporabi pravil Evropske unije o državni pomoči za 

                                               
1 UL L 1, 4.1.2003, str. 1.
2 UL L 24, 29.1.2004, str. 1.
3 UL C 270, 25.10.2008, str. 8.
4 UL C 10, 15.1.2009, str. 2.
5 UL C 72, 26.3.2009, str. 1.
6 UL C 195, 19.8.2009, str. 9.
7 UL C 16, 22.1.2009, str. 1.
8 UL C 6, 11.1.2011, str. 5.
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nadomestilo, dodeljeno za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena1,

– ob upoštevanju Sklepa Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne 
storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega 
gospodarskega pomena2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Okvir Evropske unije za državno pomoč 
v obliki nadomestila za javne storitve (2011)”3,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega 
gospodarskega pomena4,

– ob upoštevanju študije iz junija 2011 o „Državni pomoči – krizna pravila za finančni 
sektor in za realno gospodarstvo”, ki jo je naročil Parlament5,

– ob upoštevanju študije iz junija 2012 o „Kolektivnih pravnih sredstvih proti monopolom”, 
ki jo je naročil Parlament6,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije o „Javnem posvetovanju: Usklajenemu 
evropskemu pristopu h kolektivnim pravnim sredstvom naproti” (SEC(2011)0173),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom "Posodobitev področja državnih pomoči 
EU" (COM(2012)0209),

– ob upoštevanju smernic Komisije za nekatere ukrepe državne pomoči v okviru sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov po letu 2012 (v nadaljnjem besedilu 
„Smernice sistema trgovanja z emisijami”)7,

– ob upoštevanju Okvirnega sporazuma z dne 20. novembra 2010 o odnosih med Evropskim 
parlamentom in Evropsko komisijo8 (v nadaljnjem besedilu: okvirni sporazum), predvsem 
odstavkov 129 in 1610,

– ob upoštevanju izjave z vrhunskega srečanja držav evroobmočja z dne 29. junija 201211,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 22. februarja 2005 o XXXIII. poročilu Komisije o 
                                               
1 UL C 8, 11.1.2012, str. 4.
2 UL L 7, 11.1.2012, str. 3.
3 UL C 8, 11.1.2012, str. 15. 
4 UL L 114, 26.4.2012, str. 8.
5 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=44628
6 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351
7 UL C 158, 5.6.2012, str. 4.
8 UL L 304, 20.11.2010, str. 47.
9 „Vsak član Komisije zagotovi reden in neposreden pretok informacij med njim in predsednikom zadevnega 
parlamentarnega odbora.“
10 „V treh mesecih po sprejetju resolucije parlamenta Komisija v pisni obliki sporoči Parlamentu informacije o 
ukrepih, sprejetih kot odgovor na posebne zahteve, ki jih je Parlament v svojih resolucijah naslovil nanjo, 
vključno v primerih, ko mnenj Parlamenta ni mogla upoštevati. [...]”
11 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf.
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konkurenčni politiki za leto 20031, z dne 4. aprila 2006 o poročilu Komisije o politiki 
konkurence za 20042, z dne 19. junija 2007 o poročilu o politiki konkurence 20053, z dne 
10. marca 2009 o poročilih o politiki konkurence za leti 2006 in 20074, z dne 9. marca 
2010 o poročilu o politiki konkurence za leto 20085 in z dne 20. januarja 2011 o poročilu 
o politiki konkurence za leto 20096 in z dne 2. februarja 2012 o letnem poročilu o politiki 
konkurence EU7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2011 o preoblikovanju pravil EU o 
državni pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena8,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0000/2012),

A. ker je politika konkurence del genskega zapisa EU in temelj evropskega socialnega 
tržnega gospodarstva;

B. ker se je kriza v letu 2011 še poslabšala, kar je povzročilo recesijo gospodarstva EU;

C. ker je politika konkurence bistvenega pomena, da bi se odzvali na krizo, podprli strategijo 
Evropa 2020 in napredovali v smeri bančne unije, prave ekonomske in monetarne unije in 
tesnejšega povezovanja;

Splošne pripombe

1. pozdravlja poročilo Komisije o politiki konkurence za leto 2011; opaža nove tematske 
predloge in teme, ki jih je izpostavil Parlament, in dovoljuje jasno opredelitev prednostnih 
nalog, ciljev in sprejetih ukrepov;

2. zagovarja stališče, da se morajo pri pripravi sektorskih uredb upoštevati cilji politike 
konkurence, da se zagotovi dobro delovanje trgov za podjetja, potrošnike in državljane;

Odzivi na krizo

3. poudarja, da je širitev izredne državne pomoči krizne ureditve prispevala k ohranitvi 
finančne stabilnosti, preprečitvi protekcionizma in zagotovitvi mehanizma za 
prestrukturiranje bank in reševanje krize, vse to pa je posebno koristno v državah 
programa;

4. navaja, da morajo banke, ki prejemajo državno pomoč, zmanjšati obseg svojih dejavnosti, 
osredotočiti svoj poslovni model na ključni del svojih dejavnosti in kar najbolj zmanjšati 
vpliv tekmecev, ki ne prejemajo pomoči in davkoplačevalcev EU;

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0032.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0120.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0263.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0099.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0050.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0023.
7 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0031.
8 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0494.
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5. opozarja na izjavo z vrhunskega srečanja držav evroobmočja z dne 29. junija 2012; se 
strinja, da je za dokapitalizacijo bank neposredno prek Evropskega mehanizma za 
stabilnost in za nujno uvedbo enotnega nadzornega mehanizma potrebna prekinitev 
začaranega kroga med bankami in državami;

6. poziva Komisijo, naj okrepi protimonopolna pravila in pravila o nadzoru združevanja, da 
se spodbudi pregledne, odprte in pravične finančne trge; ceni njene preiskave na prostem 
trgu izvedenih finančnih instrumentov, zlasti na področju kreditnih zamenjav podatkov 
trgovanja in storitev, plačilnih storitev in porazdelitve finančnih informacij trgom;

7. poziva organe EU za konkurenco, naj spremljajo ravnanje in tržni vpliv številnih 
finančnih akterjev in oligopolov kot so bonitetne agencije skupaj z nihanjem cen, 
povezanih s finančnimi trgi ter največjo pozornost posveti manipulaciji borznih indeksov 
LIBOR, EURIBOR in TIBOR;

Podpora rasti, delovnim mestom in konkurenčnosti

8. priznava, da je politika konkurence glavna gonilna sila produktivnosti in svetovne 
konkurenčnosti, ki igra pomembno vlogo pri podpori zdravih javnih financ in ciljev 
strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast;

9. poudarja, da krepitev enotnega trga, uresničitev digitalne agende in spodbujanje inovacij 
zahtevajo močno konkurenco; ugotavlja, da so vsi monopoli, državna pomoč in 
instrumenti nadzora združevanja bistveni za ponovno izgradnjo gospodarstva;

10. zaupa Komisiji nalogo učinkovitega izvajanja politike konkurence in spodbujanja okolju 
prijaznih tehnologij in virov; ugotavlja, da bi morale nove smernice trgovanja z emisijami 
prispevati k preprečevanju selitve virov ogljikovega dioksida, ohranjanju cenovnih 
signalov in zmanjšanju motenj;

11. poudarja, da bi morala politika konkurence spodbujati socialno vključenost z dostopom na 
trge, gospodarskim napredkom in boljšimi javnimi izdatki; preprečiti bi morala tudi 
tekmovanja za subvencije znotraj EU in pooblastiti države članice, da odpravijo tržno 
nepopolnost in podprejo storitve splošnega pomena ter pomagajo ranljivim ljudem;

Podpora storitev splošnega gospodarskega pomena 

12. poudarja, da bi moral nedavno sprejet sveženj storitev splošnega gospodarskega svežnja 
privesti do preprostejšega, jasnejšega in prožnejšega okvira za visokokakovostne javne 
storitve; se strinja, da bi morali izvzeti bolnišnice, socialna stanovanja in vse socialne 
storitve ter storitve splošnega gospodarskega pomena, ki so pod ravnjo de minimis;

13. poziva organe EU za konkurenco, naj spremljajo trge farmacevtskih, zdravstvenih in 
zavarovalnih storitev (zlasti trge za generična in inovativna zdravila), morebitne zlorabe 
patentnih pravic in diskriminatorno ravnanje; opaža, da kljub temu, da sta organizacija 
zdravstvenega sektorja in socialna zaščita pod pristojnostjo držav članic, bi morale biti te 
storitve predmet nadzora, da se ohrani javne finance in zaščiti pravice državljanov EU;

Izboljšanje blaginje potrošnikov: primer sektorja živil
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14. skrbi ga, da so se od sredine leta 2007 cene znatno povišale, pri čemer opažamo veliko 
nihanje odkupnih cen proizvodov, in da so maloprodajne cene hrane veliko prispevale k 
skupni inflaciji; poudarja, da bi moralo delovanje organizacij proizvajalcev za spodbujanje 
konkurence in platforma za spremljanje cen hrane spremljati nov okvir za kolektivne 
pogodbe v vrednostni verigi;

15. z veseljem pričakuje poročilo Evropske mreže za konkurenco na to temo; je seznanjen z 
dejstvom, da so preiskave kršitev monopolnih pravil najpogostejše v sektorjih žita in 
mlečnih izdelkov in spodbuja nacionalne organe za konkurenco, da pospešijo pobude na 
tem področju;

Spodbujanje legitimnosti in učinkovitosti za politiko konkurence

16. podpira aktivno vlogo Evropskega parlamenta pri oblikovanju politike konkurence, 
vključno s sozakonodajnimi pristojnostmi; meni, da mora Komisija v celoti sprejeti 
odgovornost in spremljati resolucije Parlamenta; namerava okrepiti potekajoči strukturiran 
dialog;

17. poziva Komisijo, naj še naprej ravna nepristransko in objektivno ter naj bo odprta za 
izboljšave v postopkih o konkurenci; zagovarja procesne pravice, vključno s pravico 
podjetij do dostopa do spisov Komisije pred obravnavo;

18. priporoča, naj se uporabljajo postopki poravnave in, kjer je to potrebno, odvračalne in 
sorazmerne globe, obenem pa naj se izogiba škodljivim ekonomskim in socialnim 
posledicam, ki izločajo prizadeta podjetja iz trga;

19. ugotavlja, da globe ne bi smele preprečevati podjetjem, da obdržijo uslužbence in osebje, 
ki je notranje odgovorno ali, kjer je to primerno, državam članicam, da se ukvarjajo z 
vprašanji kazenske odgovornosti; poziva Komisijo, naj objavi sporočilo o teh vidikih;

20. zahteva, da komisije pripravi predlog v rednem zakonodajnem postopku, da se olajšajo 
posamezne in kolektivne zasebne tožbe pri škodi, ki jo utrpijo podjetja in potrošniki zaradi 
kršitev protimonopolnega prava EU; verjame, da bi moral tak predlog spodbujati 
konkurenco, ne pa tudi neutemeljenih sporov, manjših in razpršenih škod ter zagotoviti 
popolno skladnost z javnim izvrševanjem;

21. pozitivno gleda na sodelovanje znotraj Evropske mreže za konkurenco in na sodelovanje z 
nacionalnimi sodišči, da se zagotovi učinkovitost in skladnost politike konkurence po vsej 
EU; poziva Komisijo, naj spodbuja sporazume o zbliževanju in sodelovanju z drugimi 
jurisdikcijami, vključno z določbami za izmenjavo informacij med preiskavami pod 
ustreznimi pogoji;

22. ponovno poudarja, da Komisija potrebuje več sredstev , da bi proaktivno in učinkoviteje 
obravnavala naraščajočo količino dela na področju izvajanja pravil o konkurenci;

23. opozarja, da bi morala civilna družba oblikovati in nadzorovati politiko konkurence; 
poziva Komisijo, naj spodbuja kulturo konkurence v EU in v mednarodnem okolju;

°
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24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Politika konkurence je del genskega zapisa EU. Trije instrumenti politike konkurence 
(monopol, državna pomoč in nadzor združevanja), ki so nastali z Rimsko pogodbo, poskušajo 
ohraniti enakovredne pogoje in odprt ter dinamičen trg. To spodbuja podjetja, da si 
prizadevajo za uspeh na podlagi svojih dosežkov, povezanih s ceno, kakovostjo in 
inovacijami, da bi zadovoljila potrebe, preference in želje vmesnih in končnih potrošnikov.

Evropsko socialno tržno gospodarstvo ne bi obstajalo brez konkurence. Konkurenca omogoča 
primerno oblikovanje cen, učinkovito razporejanje in uporabo sredstev ter socialni napredek. 
S strateškega vidika, je konkurenca bistvena za preživetje evropskih podjetij, gospodarstva in 
družbenega modela v okviru globalizacije. Pri konkurenci gre za vrednote, potemtakem za 
dodano vrednost.

Zaradi poglabljanja napetosti na trgih državnih dolgov v letu 2011 so skrbi v bančnem 
sektorju, negotovosti, ki grozijo gospodarstvu v okviru visokih cen nafte in upadajoče 
svetovne rasti, proti koncu leta prispevale k veliki izgubi zaupanja ter posledično k 
zmanjšanju proizvodnje.

Smo že v petem letu finančne, ekonomske, gospodarske in socialne krize. Nekateri so menili, 
da bi bilo treba v tem času izločiti politiko konkurence. Vendar se je izkazalo, da je 
konkurenca nujen instrument za odziv na krizo. Zaustavila je trende protekcionizma in 
razdrobljenega trga, določila okvirne smernice, ki so prispevale k finančni stabilnosti in 
prestrukturiranju ter omogočila pravičnejšo konkurenco na preglednejših finančnih trgih. V 
teh letih je bila politika konkurence edino orodje za reševanje bančnih kriz na evropski ravni. 
Izkušnje, ki jih je pridobila Komisija, bi morale biti koristne za napredek v smeri bančne 
unije. Istočasno pa je državam članicam pomagala pridobiti največjo možno učinkovitost 
javnega posredovanja. Konkurenca je vedno pomembna in bistvena v težkih časih.

Ponovni zagon gospodarstva ima v politiki konkurence pomembnega zaveznika. Monopoli, 
državna pomoč in nadzor združevanja neposredno vplivajo na gonilo silo produktivnosti in 
konkurenčnosti. Potrebna je trdna konkurenca, da se doseže cilje strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast. Zagotavlja tržne pogoje za finančno vključenost, 
pooblašča države članice, da učinkovito odpravijo tržne nepopolnosti in določa osnovo, da 
zagotovijo državljanom visoko kakovost storitev splošnega gospodarskega pomena.

Živilski sektor predstavlja 14 % vseh skupnih gospodinjskih izdatkov v letu 2011. Je eden od 
najizrazitejših primerov sodelovanja znotraj mreže organov, pristojnih za konkurenco, da bi se 
izboljšala blaginja potrošnikov. Informacije o prihodnjem poročilu kažejo, da je v tem 
sektorju največ preiskav protimonopolnih zadev. V preteklih osmih letih je mreža organov, 
pristojnih za konkurenco, predstavila 170 primerov izvajanja protimonopolne politike, 1.300 
primerov nadzora združevanj in okoli 100 ukrepov spremljanja trga na vseh ravneh verige 
preskrbe s hrano. Poročevalec posreduje nasvete za nadaljevanje dejavnosti na tem področju.

Za uspeh zahteva politika konkurence večjo legitimnost in učinkovitost. V nadaljnjem 
ukrepanju je treba Evropski parlament vključiti v oblikovanje politike konkurence, Komisiji 
zagotoviti ustrezne vire ter povečati sodelovanje zainteresiranih strani in civilne družbe. Naša 
želja je okrepiti kulturo konkurence na evropski in svetovni ravni.
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Po 55 letih, konkurenca ni samo zgodovina, ampak je prepoznavna in ima prihodnost.


